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щоб ви за нього
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n Професіонали
Фото з «Фейсбук»-сторінки Вікторії МАЗУРОК.

»

n Актуально

Як уряд захищатиме
українців
від комунальних
боргів,
або
Не така страшна ціна на газ,
як її малюють
Разом із впровадженням нових тарифів — з
1 листопада цього року вартість блакитного
палива становитиме 8 550 грн за 1000 куб. м
— було розроблено цілий пакет варіантів,
що дасть змогу зекономити на опаленні та
не потрапити у комунальну боргову яму.
Якщо дотримуватися урядових пропозицій,
можна абсолютно безболісно пережити
опалювальний період, не зазнаючи великих
фінансових втрат

На операцію до Києва Вікторія їздила разом зі своїм нареченим
Володимиром, а невдовзі вони побралися.

Знаменитий хірург
Ростислав Валіхновський
повертає красу і здоров’я
своїй землячці із Хорлупів
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Він — видатний пластичний хірург, кандидат медичних наук, один із найкращих спеціалістів
у своїй галузі. У нього власний надсучасний Інститут хірургії в столиці, що має репутацію клініки
зі світовими стандартами якості та професіоналізму, куди звернулося за допомогою понад
250 000 пацієнтів із 27 країн. А серед них — і проста дівчина з волинського села, яку три роки тому
Ростислав Любомирович прооперував на благодійних засадах

Закінчення на с. 16
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Волинський санаторій
«Лісова пісня»
я»
Різдвяний розіграш сімейного
д!
відпочинку на весняний період!
з 09.11.2018
по 28.12.2018.
Ціна — 549 грн за добу
(один в номері – 609 грн)
Проживання в номерах
підвищеної комфортності, всі
процедури та клінічні аналізи,
консультації вузьких спеціалістів: терапевта, кардіолога,
невролога, отоларинголога,
ендокринолога, гінеколога,
травматолога БЕЗКОШТОВНІ.
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«Освідчуючись, мій Микола
кров’ю написав: «Люблю»,
я теж проколола палець
і вивела: «Вірю»

l ІСТОРІЯ НОМЕРА Ведуча сторінки «Любить! Не любить» у газеті

«Волинь» Катерина Зубчук усе життя пам’ятає той аркуш,
який став початком її кохання
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Довідка
за тел.: 0967983221,
0505428916, (03355) 95606.
Е-mail: infolp556@ukr.net
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коштує передплата
«Так ніхто не кохав».
Шукайте нас у каталозі видань
України на сторінці 82
(індекс – 60779).
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ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

Цей

День Півроку волинське містечко
було столицею України
в історії
4 листопада 1943 року німці розгромили Колківську республіку
листопада

4

Фото golos.com.ua.

Тарас СТЕПАНЮК

ід
Пшеб р а ж е
(нині село
Озеро Ківерцівського
району) до Майдану — хазяйнують партизани. А від Колок до Постійно (село Костопільського
району Рівненської області) — Україна
самостійна», – таку приказку ще й нині
можна почути на Маневиччині. Колківською республікою це протодержавне
утворення назвали вже в наші дні, а тоді
йшлося просто про Українську державу,
відновлену ще у 1941 році.
На Великдень 1943-го наші повстанці
атакували містечко, вибили гітлерівців і
проголосили українську владу. За короткий час життя завирувало. Діяли надрайонна служба безпеки та революційний
суд, курси медсестер і залізничників.
Почали облаштовувати шпиталі, школи,
клуби, відновили роботу електростанцій,
працювали хлібопекарня, молокозавод,
млини, майстерні з пошиття одягу, взуття,
їдальні, навіть готель (!).
За переказами, біля в’їзду у містеч-

Багато хто пам’ятає той час,
коли наша країна переживала
кризові 1990-ті. Стрімка інфляція, затримки з виплатою заробітної плати, високий рівень
безробіття, потім перше різке
знецінення національної валюти
— долар тоді зріс з 3 до 5 гривень.
У 2018 році Україна знову могла
б повернутися в 1990-ті. У 2006—
2013 роках були взяті мільярдні
доларові кредити, які не були тодішньою владою спрямовані на
розвиток економіки, а розтринькані і витрачені на «проїдання».
За цей час борг був нарощений
більш ніж на 50 млрд доларів. Це
річний бюджет України!
Безвідповідальність тодішніх
чиновників зробила сьогодні заручниками простих громадян.
А тепер настав час повертати

Окупанти вісім разів
« пробували
наступати,
але зазнавали поразок.
Поламали зуби об
Колківську республіку
й червоні партизани та
поляки.

»

ко була табличка, де йшлося, що Колки є
тимчасовою столицею України до визволення Києва від гітлерівських загарбників.
Але найцікавіше, що повстанці надавали великого значення не лише військовим приготуванням, але й освіті. У селі
Ситовичі нині Маневицького району діяла
типографія, де друкували відозви, брошу-

ри. Там побачило світ унікальне видання
– «Буквар» (деякі дослідники вважають,
що воно називалося «Українознавство»).
Книжку написали вчителі місцевої школи, що прибули зі Сходу. Запровадили
загальне обов’язкове навчання, і 15 вересня у Колківській республіці розпочався
навчальний рік. У жовтні було проведено

вчительську конференцію (і це в умовах
війни!), де зібралося 80 наставників молоді.
У Колках розташовувався штаб групи
УПА «Турів», якою до липня командував
Олег (Микола Якимчук), пізніше Рудий
(Юрій Стельмащук). Діяли школи артилеристів, мінерів, кіннотників (чи не єдина в
УПА). У селі Рудня заснували старшинську
школу. На території Колківської республіки
сформували загони Верещаки та Шаули,
які пішли в рейд на Східну Україну. У Колках бував головнокомандувач УПА Роман
Шухевич, який проводив огляди військ.
Такий стан речей не міг не турбувати
окупантів. Вони вісім разів пробували наступати, але зазнавали поразок. Поламали зуби об Колківську республіку й червоні
партизани та поляки. Врешті 4 листопада
1943 року українських вояків атакували
регулярні фронтові частини. Німці задіяли
артилерію, танки та авіацію. Протистояти таким силам легкоозброєні повстанці
не могли. За деякими підрахунками, УПА
втратила до 400 вояків. Решта відійшли до
села Комарове, де базувалися до середини грудня. n

ці борги — у наступні п’ять років Україна має віддати більш як
30 мільярдів доларів.
Нинішній уряд уже розпочав
знижувати боргове навантаження — вперше за останні роки
відсоток боргу до ВВП у доларовому еквіваленті зменшився.
А нещодавно прийнята стратегія передбачає конкретні кроки
щодо досягнення фінансової незалежності України.
Але сьогодні ми все ще вимушені виходити на зовнішні ринки,
перепозичати гроші, щоб обслуговувати наші борги. Для цього
країні конче потрібна співпраця
з Міжнародним валютним фондом. Без кредиту МВФ Україна
опинилася б на межі банкрутства. Почався б доларовий хаос
та стрімкий ріст на товари та послуги. Держава вимушена була
б скоротити соціальні програми
та «заморозити» заробітні плати
й пенсії. Загроза повернутися в
1990-ті стала б реальною!

Переговори з МВФ були
складними. Кредитори висували вимогу збільшити ціну на газ
для населення до рівня промисловості. За таких умов платіжка
пересічного українця за опалення мала б зрости на 60%. Уряд
на це не погоджувався, наводячи основний аргумент: доходи
наших громадян поки що не дають змоги платити ринкову ціну
за газ.
Результатом річних перемовин став компроміс, якого вдалося досягнути лише завдяки наполегливості українського уряду.
Замість 60% ціна на газ з 1 листопада 2018 року зросте лише
на 23% — майже втричі менше,
ніж могло би бути. Відповідне рішення Кабінет Міністрів України
схвалив 19 жовтня 2018 року.
Це вимушений крок, щоб країна могла далі розвиватися. Але
держава захистить тих, хто потребує її допомоги, — малозабезпечені громадяни отримають

субсидію на сплату житлово-комунальних послуг. А вже із січня
2019 року в Україні запрацює
монетизація субсидій. Громадяни будуть отримувати від уряду
«живі гроші» для оплати комунальних послуг. Усе, що буде заощаджено завдяки розумному
споживанню енергоресурсів, залишатиметься людям.
На урядову програму «Теплі кредити» додатково виділено 100 млн грн. Це дасть
змогу українцям отримати безповоротну допомогу від уряду на
енергомодернізацію житла: заміну котлів, утеплення, встановлення лічильників.
За безвідповідальність наших
політиків у минулому доводиться платити сьогодні. І тому зараз час приймати відповідальні
рішення, які дадуть можливість
Україні розвиватися і врешті-решт стати сильною і успішною країною — такою, якою вона
заслужено має бути.

«В

Це вимушений крок,
щоб Україна могла далі
розвиватися

www.volyn.com.ua

Пам’ятник героям повстанської держави.

РІДНИЙ КРАЙ

www.volyn.com.ua
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Доброго дня
вам, люди!

2 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.12, захід — 16.53, тривалість дня — 9.41).
Місяць у Леві, Діві. 25 день Місяця.
Іменинники: Артем, Герасим, Клавдія, Валерій.
Фото YouTube.com.

«Все, ми на ротацію»

Сонце (схід — 7.16, захід — 16.49, тривалість дня — 9.33).
Місяць у Діві, Терезах. 26–27 дні Місяця.
Іменинники: Ганна, Єлизавета, Костянтин,
Богдана, Денис.
5 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.17, захід — 16.48, тривалість дня — 9.31).
Місяць у Терезах. 27–28 дні Місяця.
Іменинники: Максим, Яків.
6 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.19, захід — 16.46, тривалість дня — 9.27).
Місяць у Терезах, Скорпіоні. 28–29 дні Місяця.
Іменинники: Вікторія, Лаврін.

n Золоті слова
«Тiльки в дитинствi
є правда, тiльки ним
i варто мiряти своє
життя».
Оксана ЗАБУЖКО,
українська
письменниця.

У важких воєнних умовах пізнаються справжні друзі.

Гугл-карта вказала
правильний шлях

Дятлова кузня серед лісу
Якщо помітите під деревом купу роздовбаних
шишок, знайте: це їдальня лісового лікаря

n Прогноз погоди

Не знаю, як ви, а я коли йду незнайомими
місцями з кимось, то зовсім не запам’ятовую
дороги. Просто не намагаюся цього зробити.
І почуваюся, як кіт у мішку. Часто це грає
зі мною злий жарт

Сергій НАУМУК

Коли заходжу в ліс, в очі впадають так звані дятлові кузні. На місці сучка пташка міцним дзьобом
видовбує вертикальну заглибину, яка в перерізі
має трапецієподібну форму, тобто краї злегка нависають. Дятел робить це так для того, аби було
зручно вставляти соснову шишку (тож треба мати
такий окомір, щоб заглибина точно відповідала їй
за розмірами). Тоді пташка може дістати звідти
поживне насіння. Відтак роздовбану шишку відкидає і летить за новою. А біля дерева утворюється
чимала купа використаного матеріалу. Це місце й
називають дятловою кузнею. Найчастіше лісовий
лікар облаштовує її на висоті близько метра над
землею на молодих соснах, де багато відмерлих
гілок і зручно робити заглибини. Можливо, це
пов’язано з тим, що так він може легко спостерігати, чи нема небезпеки. А от на листяних деревах
та ще й на значній висоті, за моїми спостереженнями, дятел облаштовується дуже рідко.
Фото Сергія НАУМУКА.

Лариса ЗАНЮК

Цього разу поспішала й скористалася пошуком
потрібної вулиці у Львові через гугл–карти в телефоні.
Довірила всемогутньому гуглу свої кроки. Але і в такій
нехитрій справі, виявляється, треба мати досвід. Зрозуміла це, коли двічі опинялася на тому ж місці — біля
пам’ятника королеві Данилу. У народі кажуть про таке:
взяв блуд. І лише коли спересердя вимкнула мобілку
і ввімкнула логіку, що ненормально кружляти довкола
видатного земляка на коні, коли весь Львів поділений
на квадрати, — у голові прояснилося. Почала помічати вуличних музикантів, невеличкі вагомі дрібнички і
за цими вказівниками добрела до потрібного місця, а
потім реготала сама із себе, бо гугл–карти виявилися найпростішою справою: пишеш у пошуку потрібний напрямок — і стежиш за стрілочкою зверху, через
скільки метрів треба повернути ліворуч чи праворуч.
Тут головне — не поспішати й не повертати передчасно. І не важливо, скільки часу слухатимеш чи скрипальку, чи саксофоніста, а чи бітломана з гітарою на площі
біля ратуші, які конкурують між собою за кількістю випадкових шанувальників, таки втрапиш у потрібне місце, бо гугл–карти — чудова річ, а ще ж є язик, який і до
Києва доведе. До речі, у містах пильнуйте гаманці, бо
за тими, хто задивився на карту, стежать ті, що пильнують за вашою торбинкою чи наплічником.

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 1 листопада:
Краще бути сурогатною
мамою, ніж горбатитися
на полуницях у Польщі?

Її руки
знімали
біль
бі навіть
през
президентові
Віктору
Ющенку

Історія
до сліз:
101-річна
жінка
доглядає
хвору
доньку

«ЦІКАВА»
»
ЗА 1 ЛИСТОПАДА
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

3 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.14, захід — 16.51, тривалість дня — 9.37).
Місяць у Діві. 25–26 дні Місяця.
Іменинники: Іларіон, Богдан, Аза.
4 ЛИСТОПАДА

Фото зі сторінки у «Фейсбуці» Вікторії КОПІЄНКО.

«Хлопці нікого не залишають,
усіх забирають із собою. Тих,
хто з ними був увесь час в
окопах….»
Ось такий підпис залишила на
своїй сторінці у «Фейсбуці» Вікторія Копієнко. Сюжети про бойових
чотирилапих товаришів усіх розчулюють. Домашні тварини в зоні
АТО, пройшовши випробування,
доводять тим самим силу вірності
та любові. Там, у важких екстремальних ситуаціях, душа вихлюпує
все, що до сих пір таїлося в ній на
самому дні. Так пізнаються друзі.
Покинуті, забуті та знову приручені тварини в зоні АТО переживають людські почуття. Страх,
самотність, щастя від зустрічі з
новим господарем. Вони також
отримують поранення, першими
відчувають наближення обстрілу.
Шукаючи контакту з людиною, навіть загубившись, чотирилапі друзі повертаються до солдат, що їх
прихистили.

3

І ВИ ЩЕ НЕ ПЕРЕДПЛАТИЛИ?

«Малює осінь впевнено
но
етюди. Не в моді нині
захисні плащі, та парасольки
кольорові — всюди»
Поетеса Валентина Гуменюк такою
бачить восени красу природи, яку ми
спостерігаємо і в ці дні.
За церковним календарем, 2 листопада
вшановується пам’ять святого Артемія.
Головним провісником погоди цього дня
було листя, що опадає. Якщо перший сніг
ліг на суху землю до того часу, як дерева
повністю скинули одяг, то він скоро зійде.
Поки лист із вишень не опаде, скільки б
снігу не випало, зима не наступить
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани
Гончаренко, 2 листопада — мінлива хмарність, без істотних опадів, уночі та вранці
місцями туман. Вітер південний, 5–10 метрів
за секунду. Температура повітря вночі — 5–10,
вдень — 11–16 градусів тепла. 3–го — мінлива хмарність, уночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Уночі та вранці місцями туман. Вітер північно–західний, 5–10
метрів за секунду. Температура повітря вночі
— 5–10, вдень — 10–15 градусів тепла. 4–го
— мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно–східний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 1–6, вдень — 8–13
градусів тепла. 5-6–го — мінлива хмарність,
без опадів. Вітер південно–східний, 5–10
метрів за секунду. Температура повітря вночі
— 3–8, вдень — 10–15 градусів тепла. За багаторічними спостереженнями, найтепліше
2 листопада було 2008 року — плюс 19,4, найхолодніше — 1979–го — мінус 12 градусів.
У Рівному 2 листопада протягом усього
дня небо буде вкрите хмарами, але опадів
не передбачається. Температура повітря — 10–16, 3–го
— 9–16, 4–го — 5–12, 5–6–
го — 3–12 градусів тепла.

Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК.
Тел. 72–38–94.
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«СИН ГЕРОЄМ СТАВ…»

Василь УЛІЦЬКИЙ,
заступник головного редактора
«Газети Волинь»

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Навіть неправославних і невіруючих
людей зачіпають історії на кшталт тої,
яка нещодавно сталася на Волині, коли
священик МП відмовився відспівувати
дитину через те, що була «не там» хрещена.
Погодьтеся, такі випадки не додають
злагоди та спокою в країні
ому визнання Вселенською церквою канонічними УПЦ Київського патріархату
та Української автокефальної православної церкви було довгоочікуваним та мудрим
рішенням Константинопольського патріарха
Варфоломія І. Адже такий його крок дає можливість позбутися диких та ганебних історій, коли
православних українців ділять на білих і чорних.
Відтепер усі наші православні стають правильними і можуть спокійно заходити у будь-який
храм, не дивлячись на табличку на стіні про його
приналежність. Саме цього прагнули всі, в тому
числі і віряни Московського патріархату, два десятки років.
Взаємне визнання і церковне спілкування
різних конфесій зменшує підгрунтя для напруги
в країні. Здавалося б, цьому факту можна лиш
по-християнськи та по-людськи порадіти. Нарешті сталось! Нарешті не буде сусід сусідові навішувати ярликів «неканонічні» і «неблагодатні».
Але Москва сказала: «Ні!» Ніякого миру
та спілкування! Більше того, Російська православна церква ще й відмовилась від контактів
із самим Вселенським патріархатом, а отже й
із сакральним для православних Афоном. Але
найприкріше, що у цій ситуації Українська православна церква Московського патріархату дружно
і покірно погодилась із… навіть не патріархом Кірілом, а з Путіним, який спеціально збирав Раду
безпеки РФ, щоб обговорити становище — увага: Російської церкви в Україні. Тож мова тут уже
не про релігію, а про чисту політику.
На жаль, українське духовенство Московського патріархату проявило себе вірним «солдатом»
російської імперії, якій треба ділити українців і володарювати ними. Для цього Москва готова жертвувати багато чим, навіть піти на роз’єднання
зі світовим православ’ям. Але чи треба це нам?
Яку вигоду для мільйонів українців УПЦ МП бачить
від того, що люди і далі не матимуть церковного
спілкування і визнання одне одного, закриються
від світу? Що це принесе українському народу?
Константинополь дав нам справді унікальний шанс. Пофантазуймо: Московський патріархат в Україні чи більшість його духовенства бере
участь в об’єднавчому Соборі, і, користуючись
своєю чисельною перевагою, обирає «свого»
патріарха нової Української автокефальної православної церкви. І це було б чудово! Адже тоді
постала б єдина українська церква і запанував би
мир. Ми забули б про розколи, а Москва — про
нас. А українська церква, до речі, стала б найбільшою у православному світі…
Та, на жаль, усвідомити важливість історичного моменту, здається, не можуть не тільки в УПЦ
МП, а й у Київському патріархаті та УАПЦ. Вони
почали якесь дріб’язкове з’ясування стосунків напередодні об’єднавчого Собору, затягуючи його
скликання. Добре, що мудрий Варфоломій має
своїх представників в Україні, тому є надія, що
вони доведуть справу із автокефалією до логічного завершення і не дадуть збутись українській
приказці про «двох українців і трьох гетьманів».
Гадаю, що взаємне визнання нової української
церкви та російської церкви в Україні рано чи пізно станеться. Воно невідворотне, як і невідворотне утворення канонічного Київського патріархату. Питання тільки в часі, який на це піде,
і в ціні, яку за це доведеться заплатити. А щоб
цей шлях був легшим, кожному треба чітко зрозуміти, в чому інтерес Кремля, а в чому — України. І тоді все стане на свої місця. n

Т

Рюкзак сина, привезений побратимами, тепер для них найдорожча родинна реліквія.

Катерина ЗУБЧУК

ей конкурс було названо
«Фото першої шпальти».
Із кількох тисяч знімків, які надійшли з усіх регіонів України, було
відібрано декілька сотень. А вже
з них — десяток тих, які заслуговують на особливу увагу і почесне
місце. І серед них — фото нашого
колеги, і ми вітаємо його з таким
успіхом. Акцент ювілейної виставки зроблено на захисниках України
і тих подіях, які ось уже п’ятий рік
тривають на Донбасі, а також на волонтерському русі. Окрема тема —
фотознімки, присвячені кремлівському політв’язню — українському
кінорежисеру Олегу Сенцову.
Головний редактор газети
«День» Лариса Івшина говорила:
«Журналісти питають мене, що
транслює наша виставка. Найперше — солідарність. Я хочу, щоб
у кожному домі, де не воюють,
де немає жодних втрат, все одно
були підключені до цих змін і відчували цю енергію солідарності.
А інші — потребу тепла, добра, які
теж випромінюють багато наших
світлин…»

Ц

А ось слова Володимира Хандогія — посла України у Великобританії (2010 – 2014 роки): «Ми рідко
маємо виставки такого масштабу,
які розповідають про сучасну Україну. Звичайно, є певні ретроспекції,
екскурси в історію, але мене особисто зацікавила сучасність, а вона
в останні чотири роки відомо яка.

опускається
« Господь
драбиною з хмарки
і забирає від мене
Сергія. Я кажу: «Та куди
ви його?» У відповідь
чую: «Буде в мене
ангелом».

»

І це подано не через вибухи, скажімо, а через людей, гуманістичні теми. По-друге, я помітив, що
в газеті ці фото виглядають зовсім
інакше, тут вони — як наживо. Тому
виставка має перш за все художню
та історичну цінність».
Таким, що передає події не через вибухи, а через людей, їхні
переживання та емоції, і є знімок
Олександра Дурманенка «40 днів».

Нагадаємо, що на ньому ми бачимо батьків загиблого в АТО від
снайперської кулі 26-річного Сергія
Цепуха із села Видерта Камінь-Каширського району. Ми зустрічалися з Галиною Іванівною і Михайлом
Івановичем у вересні цього року —
якраз у ті дні, коли вирішувалася
доля його душі у Царстві Небесному. Батьки вірять, що з їхніми
молитвами ця доля буде прихильною до їхнього Сергія, який віддав
життя за Україну. До цього схиляє
і віщий сон, про який розповідала
жінка:
— Колись, як Сергійко був
ще маленький, мені наснилося
таке: ніби я разом із синами йду
дорогою до церкви. І справа від
храму, над болотом, Господь опускається драбиною з хмарки і забирає від мене Сергія. Я кажу: «Та
куди ви його?» У відповідь чую:
«Буде в мене ангелом». Я подумала, що це ж добре — ангелом
бути — і не перечила навіть». Ось
таким ангелом залишиться назавжди Сергій у пам’яті рідних.
А його рюкзак, привезений бойовими побратимами, став для них
дорогою реліквією. n

n Резонанс

Тимошенко створює «воєнний кабінет». Проти НАТО?
В українських ЗМІ з’явилася тривожна новина, в яку важко повірити
Василь РОГУЦЬКИЙ

дже з інформації
випливає, що рейтингова Юлія Тимошенко ставить під сумнів
курс України на євроінтеграцію, хоч на рекламних
щитах обіцяє йти в НАТО
та ЄС. Так під час форуму «Новий курс України»
лідерка
«Батьківщини»
розкритикувала воєнну

А

n Пряма мова

Читанка
ка
для всіх

Євген КОМАРОВСЬКИЙ,

16 жовтня
2018 року №1
Ціна 5 грн

корисні поради
ади

відомий педіатр:

«»

«стратегії миру», хоч такий
кабінет уже існує і в нього
входять вищі керівники
держави.
Голова постійної делегації Верховної Ради
в Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз
у зв’язку з цим заявила:
«Перегляд стратегії, що
узгоджена з нашими партнерами, є фактичним визнанням планів згорнути

доктрину Президента Петра Порошенка, зазначивши, що вона потребує серйозного доопрацювання,
оскільки в ній прописана…
«повна сумісність» українського війська зі стандартами НАТО. На її думку,
сумісність з натовцями —
це утопія. Тимошенко
також заявила про створення якогось «воєнного
кабінету» для розробки

Якщо ви заходите в лікарню і
від вас вимагають купити бахіли, посилайте їх. Ніде у світі їх
не носять – лише
в операційній.
Вам кажуть, що
не пропустять без
бахіл – посилайте!

Невже,
Н
евже,, ЩОБ
Щ
ОТРИМАТИ
ОТРИМАТИ
СУБСИДІЮ,
СУБСИДІЮ
УБСИДІЮ,
Д , треба
розлучитися??
розлучитися?
с. 2, 6

»

Усього

5

процес вступу до Альянсу
у разі перемоги на виборах. І це викликає занепокоєння. Отже я сподіваюся на швидке роз’яснення
змісту цієї провокативної
заяви з боку політичних
опонентів євроатлантичної інтеграції України».
На час здачі номера
до друку Юлія Тимошенко ніяк не пояснила свою
дивну заяву. n

гривень
на місяць

коштує передплата

Фото znaj.ua.

Найзнаменитіший
ший лікар країни
Євген КОМАРОВСЬКИЙ:
ОВСЬКИЙ:

«КОЛИ Я ПОМЕР
МЕР І ПАДАВ…»
Як це сталося,
ся, звідки він такий і чому йому
настільки довіряють? Про це — у сьогоднішньому випуcку

l ІСТОРІЯ НОМЕРА

с. 7 - 9
Фото galka.if.ua.

Чому Московський
патріархат
закривається
від усіх?

«40 днів» —
світлина нашого
кореспондента
Олександра
Дурманенка
під такою
промовистою
назвою увійшла
в десятку
кращих
робіт, які
експонувалися
нещодавно
в Києві
на ювілейній,
ХХ фотовиставці
газети «День»

Ле
Легендарна
Дарія Цвєк:
чо
чому перший секретар обкому
ви
висилав за нею машину?
с. 3 – 5

»

Усього

5

»

гривень
на місяць

коштує передплата
«Читанки для всіх».
Шукайте нас у каталозі видань України
на сторінці 88 (індекс – 60780).

«Читанки для всіх».
Шукайте нас у каталозі видань
України на сторінці 88
(індекс – 60780).

www.volyn.com.ua
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n А ви як думаєте?

«У ЛЮДЕЙ УЖЕ АЛЕРГІЯ
НА ПЕРЕДВИБОРЧУ БРЕХЛИВУ АГІТАЦІЮ»
Що такого особливого має пообіцяти кандидат у президенти України,
щоб ви за нього проголосували?
Карикатура Олексія Кустовського (radiosvoboda.org).

Артем
ЗАПОТОЦЬКИЙ,
учасник Революції
гідності, удостоєний
ордена «За мужність»
ІІІ ступеня
(м. Луцьк):
— Хтось, може, поведеться на гарні обіцянки — наприклад, про дешеві кредити, зниження
ціни на газ… Для мене — це пустопорожні слова, чистої води популізм.
За нього ми вже заплатили кров’ю
у 2014 році. А ось якою має бути обіцянка кандидата в президенти, щоб
я за нього проголосував? Найголовніше, щоб Україна отримала Томос.
Позитивне рішення Вселенського
патріарха і Синоду про Єдину помісну православну церкву вже є. Але
історичний акт буде завершено після того, як у Києві скличуть Собор,
який здійснить церковне об’єднання. Президент України Петро Порошенко сказав, що Томос — фактично
ще один Акт проголошення Незалежності України. Це справді так, бо то є
кроком до повного відокремлення від
Російської Федерації. Якби це сталося у 1990-х, то все б у нас було по-іншому. Це стосується і неоголошеної
війни, яка п’ятий рік забирає життя
українців.
Володимир
ФЕСЕНКО,
директор Центру
прикладних
політичних
досліджень «Пента»
(м. Київ):
—
Однозначної
відповіді не дам, адже для кожного
вона своя. Якоїсь спільної формули
для всіх просто немає в природі. Для
одних це мир, для інших — високі
зарплати чи пенсії, для третіх — повернення в обійми Росії. З кандидатом остаточно не визначився — часу
для цього поки що вистачає. Знаю
лише, за кого точно не буду голосувати.
Алла БАБІНА,
завідувачка
відділення
алергології
Волинської обласної
клінічної лікарні
(м. Луцьк):
— На жаль, досвід переконує нас, що обіцянкам
кандидатів у президенти навряд чи
можна вірити. У людей уже алергія
на передвиборчу брехливу агітацію. Обіцяти золоті гори в тій ситуації, в якій зараз перебуває Україна,
можуть хіба що авантюристи. Так,
нам хочеться, щоб у державі була
нарешті стабільність, аби молодь
не виїжджала за кордон, а ціни й тарифи відповідали доходам простих
смертних, щоб переможно закінчилася війна на Сході… Але що ми
бачимо? Наші владоможці наживають мільярдні статки, виводять свої
капітали в офшори, за кордоном купують нерухомість, там лікуються,
навчають своїх дітей. Навіть якщо й
з’являються нові обличчя, то схеми
використовуються старі. Це в багатих європейських країнах президент
може їздити у громадському транспорті чи добиратися на роботу велосипедом. У нас усі, хто при владі,
почуваються небожителями. Тому
й маємо так багато претендентів

Напередодні виборів потужна хвиля популізму накриває Україну.

на високі крісла. І нема віри жодним
їхнім обіцянкам.
Тарас ЧОРНОВІЛ,
депутат Верховної
Ради V, VI, VII cкликань
(м. Київ):
— Мені абсолютно
начхати, що пообіцяє
кандидат у президенти. Головне, щоб я бачив, що він готовий і може щось робити. Тому дивлюся завжди в минуле,
а не в майбутнє. У нас немає нових облич, усі політики вже виконували певні державні функції. За тим, як вони
це робили, можна передбачити їхні
дії у майбутньому. Маю достатньо
великий досвід вислуховування обіцянок. Завдяки Юлії Тимошенко мене
вже жодна з них не здивує. Якщо
вона, наприклад, скаже, що забезпечить хорошу співпрацю з населенням
Марса та видобуток корисних копалин на Юпітері, я навіть не нервуватимуся і оком на це не моргну.
Олег ГАЛАСУН,
заступник голови
Асоціації фермерів
і приватних
землевласників
Волині (с. Чаруків
Луцького району):
— Просто пообіцяти — для мене замало. Він має не пообіцяти, а показати, що вміє дещо
робити і буде це робити. Передовсім
те, що він українець і будує Українську
державу. У цьому понятті велика суть,
насамперед, щоб наші політичний
та економічний уклади не були схожі
на російський, а на європейський, аби
був порядок, один закон для всіх. Але
на сьогодні я не бачу такого кандидата. І це проблема, бо голосувати
треба і вибирати треба — держава
повинна мати главу. Та, на жаль, знову
вибиратимемо з двох бід меншу.
Михайло ПІКТОРОВ,
головний отаман
дитячого козацького
товариства «Пагін»
(смт Володимирець
Рівненської області):
— Кандидат у президенти має бути патріотом України. А першочергові
кроки прості (тоді його підтримають
та проголосують) — припинити війну на Сході, а не наживатися на ній,
як це роблять нинішні правителі. Без
кредитів МВФ та інших фінансових

донорів потрібно підняти економіку,
тоді зросте рівень життя, з’являться
нові робочі місця й українці не будуть
виїжджати за кордон. Обов’язково
слід вирішити актуальну для нашого регіону «бурштинову» проблему.
Необхідно на законодавчому рівні
легалізувати видобуток сонячного
каменю, щоб люди могли заробляти
й сплачувати податки.
Ольга КУЛІШ,
продюсер
«12 каналу»
(м. Луцьк):
— Що ще має пообіцяти кандидат? Як
на мене, то одне: добровільно піти з посади Президента України, якщо планово не виконуватиме передвиборну
програму протягом першого року
правління. А голосуватиму за того
кандидата, чия програма буде чіткою,
з конкретними цифрами і дедлайнами, цілями, ресурсами і показника-

Обіцяти золоті гори в тій
« ситуації,
в якій зараз
перебуває Україна, можуть
хіба що авантюристи.

»

ми ефективності. Така собі проектна
пропозиція для народу. І мета цього
п’ятирічного проекту має бути така —
забезпечення достойного, мирного
і комфортного життя для всього населення України.
Григорій БАР,
директор ДП
«Передпускова
дирекція шахти
№ 10 «Нововолинська»
(м. Нововолинськ):
— Головне — аби
обіцянки виконували. Бо за останній час уже всі ситі ними, як кажуть,
по зав’язку, починаючи від обіцянок
найвищих осіб держави і закінчуючи
місцевими чиновниками. На жаль,
гарні слова не гарантують добрих
справ. А громадяни України до майбутнього президента ставлять загалом не такі вже й високі вимоги.
Найперше — щоб закінчилася війна,
де щодня гинуть і калічаться наші
співвітчизники, аби припинилися
різні протести й ворожнеча. Народ
хоче спокою і стабільності — працювати, заробляти гроші, ростити дітей.

Якщо президент України є гарантом
Конституції, то він повинен забезпечити неухильне її виконання.
Олена ГОНЧАРУК,
працівник архіву
(смт Турійськ):
— Хай краще нічого не обіцяють, а роблять. Слово, як виявляється, тепер нічого
не варте. І відсотка від
обіцяного не виконали, а знову йдуть
по другому колу тією ж дорогою.
Якщо хочуть щось зробити, нехай
роблять тут і зараз: припинять війну на Сході — і тоді люди повірять.
Країни без президента не буде, ми
змушені голосувати, але за чинного,
а за Тимошенко точно не підтримаю.
От мені подобається голова Харківської ОДА Юлія Світлична, вона працює мовчки і конкретно.
Ігор ГУЗЬ,
народний депутат
України (м. Луцьк):
— Насамперед кандидат у президенти України має переконливо
презентувати реальні
механізми
боротьби
з корупцією. Адже для нас це є ключовою проблемою. А ще власним
прикладом довести свою спроможність управляти державою.
Галина КАЖАН,
заслужена артистка
України (м. Луцьк):
— Обіцяти мені
нічого
не
треба.
А от якби кандидат зумів реально вплинути
на ціни, підняти спроможність людей купити шматок хліба,
який вони заробили чесною працею,
то була би інша річ. Але це потрібно
зробити до виборів, і не на словах,
обмежуючись одними обіцянками,
як у нас заведено, а на ділі. Якщо глава держави матиме силу вплинути
на депутатів та Верховну Раду — такому Президентові повірять. Тоді вся
Україна підтвердить: «Так, ця особа
здатна навести лад в країні і дбати
не про власні кишені, а про її громадян». Але наразі я не бачу кандидатури, яка викликала б довіру.
Юрій СИМОНЧУК,
голова правління
Волинської обласної
організації УТОС
(м. Луцьк):
— Він не повинен
закривати очі на те,
як живе народ, знати, що йому болить, чого потребує.
Україна ж — центр Європи. І всі ми,
в тому числі й люди з інвалідністю,
хочемо достойно жити. А для цього потрібні гідні зарплати, пенсії.
Я б проголосував за того кандидата
у президенти, який пообіцяє не забувати про найбільш вразливу категорію населення, більше дбати
про її соціальний захист, збільшити
виплати по догляду за інвалідом,
не скорочувати їхніх пільг. За часів
Союзу люди з інвалідністю по зору
першої і другої груп мали право
на безоплатний проїзд у міському
і приміському пасажирському транспорті, знижку з жовтня до травня
на міжміських маршрутах. А тепер
останньої їх хочуть позбавити.
Бліц провели
Алла ЛІСОВА,
Катерина ЗУБЧУК,
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
Лариса ЗАНЮК,
Людмила ВЛАСЮК,
Євгенія СОМОВА,
Кость ГАРБАРЧУК,
Сергій НАУМУК,
Олександр ДУРМАНЕНКО,
Олег КРИШТОФ. n
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Як уряд захищатиме українців
від комунальних боргів,
або Не така страшна ціна на газ,
як її малюють
Фото vlasti.net.

Тривалі переговори, які велися
з представниками МВФ, закінчилися на позитивній ноті. Вдалося домогтися максимально
можливого послаблення вимог
МВФ для отримання надважливого для України траншу.
Головною умовою фонду було
підвищення ціни на газ для
населення до рівня, який існує
в промисловості. При її збільшенні до 11 тис. грн за тисячу
куб. м середня платіжка кожної
волинської родини зросла б на
1000 —1500 грн. Проте за домовленістю замість можливих
60% газ для населення подорожчає лише на 23,5%. З
1 листопада цього року вартість його становитиме
8 550 грн за 1000 куб. м
овідомлення про підвищення ціни на газ викликало неабияке занепокоєння. Проте
в уряді запевняють, що насправді
немає причин для паніки. Адже разом із впровадженням нових тарифів було розроблено цілий пакет
варіантів, що дасть змогу зекономити на опаленні та не потрапити
у комунальну боргову яму. Якщо
дотримуватися урядових пропозицій, можна абсолютно безболісно
пережити опалювальний період,
не зазнаючи великих фінансових
втрат

П

Юлія МАЗЕПА

ЧОМУ ЗРОСЛИ ТАРИФИ?

В уряді запевняють, що кредит
від МВФ дасть можливість уникнути
дефолту країни. На жаль, борг, який
держава накопичувала протягом
2006—2013 років, виріс настільки, що
без кредиту наші громадяни можуть
просто опинитися у фінансовій прірві.
Наступного року Україна має віддати 400 млрд грн. Без зовнішньої фінансової допомоги вона знову потрапить у кризу, подібну до тієї, що була у
1990-х: гривня різко девальвує, долар
стрибне до позначки 50 грн, інфляція
розкрутиться різкими темпами і відповідно всі товари значно подорожчають, будуть «заморожені» зарплати,
пенсії та соцвиплати, зросте безро-

фактична вартість спожитих послуг
становитиме менше обсягу обов’язкового платежу, сплачувати потрібно
буде тільки фактичну вартість.
Також субсидії зможуть одержати
родини сотень тисяч заробітчан, якщо
вони сплачують ЄСВ у тій країні, де
працюють, і нададуть відповідні підтвердження. До сукупного доходу не
враховуватимуться сплачені аліменти та спеціальна бюджетна дотація на
вирощування телят.
Субсидія призначатиметься на
загальних умовах тим людям, за яких
роботодавець не сплачує ЄСВ. А щоб
її отримати безробітним, потрібно
лише стати на облік у місцевий Центр
зайнятості.
Як повідомили у департаменті соціальної політики Луцької міськради,
волиняни уже активно подають заяви
та отримують субсидії. Окрім того, кожен бажаючий може бути присутнім
на комісії з розгляду його подання,
звернувшись для цього із відповідною
заявою.
ЕКОНОМІЯ ЗАВДЯКИ
«ТЕПЛИМ КРЕДИТАМ»

із підвищенням ціни на газ уряд посилює соціальний
« Разом
захист громадян. Уже впроваджується оновлена програма
субсидій, виділяються кошти на енергомодернізацію житла та
розширюється програма утеплення будинків.

»

біття. І, як наслідок, розвиток країни
призупиниться мінімум на 10 років.
Як пояснив спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів компанії DragonCapital Сергій Фурса, якщо у
2005—2008 роках у борг жили пересічні українці — за рахунок кредитів
вони купували машини та квартири,
то у 2011—2013-му в борг уже жила
Україна як держава.
«Це колись мало закінчитись. За
часів Януковича за кілька літ державний борг стрімко зріс, а резерви НБУ
знизилися вдвічі. Результат — падіння
ВВП, стрімке знецінення гривні. Ми
маємо занадто великі борги, які треба віддавати. Це процес болісний, але
іншого виходу немає», — стверджує
Сергій Фурса.
Співпраця з МВФ зміцнить економічне зростання України, яке спостерігається в останні 2,5 року. У країні
продовжаться розпочаті реформи, які
зроблять її економічно сильнішою й
енергетично самодостатньою.
КОМУ НЕ ПОТРІБНО БОЯТИСЯ
НОВИХ ПЛАТЕЖІВ?

Разом із підвищенням ціни на газ
уряд посилює соціальний захист гро-

мадян. Уже впроваджується оновлена
програма субсидій, виділяються кошти
на енергомодернізацію житла та розширюється програма утеплення будинків.
Зростання вартості газу не торкнеться тих, хто оформив субсидію.
«Держава захистить тих, хто потребує її допомоги, — малозабезпечені
громадяни отримають субсидію на
сплату житлово–комунальних послуг.
А вже з січня 2019 року в Україні запрацює монетизація субсидій. Українці почнуть отримувати «живі» гроші
для оплати комунальних послуг. Усе,
що буде заощаджено завдяки розумному споживанню енергоресурсів,
залишатиметься людям», — запевнив
прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Окрім того, задля посилення соціального захисту населення уряд вніс
низку змін до порядку призначення
субсидій, що спрощують отримання
цієї допомоги. Безумовно, вона буде
нараховуватися родинам, що опинилися у скруті через важку хворобу
одного із членів сім’ї. Пенсіонери,
інваліди, особи, які втратили годувальника, зможуть отримати її на понаднормову площу (до 30%). Якщо

Волиняни зможуть заощаджувати
свої фінанси, подбавши про правильне теплозбереження власного житла.
Сукупно на заміну котлів, утеплення,
встановлення лічильників буде виділено 2 млрд грн. Уряд запевняє, що
програма «теплих кредитів» буде продовжена, а з 1 січня 2019-го запрацює
Фонд енергоефективності.
Попередній досвід уже довів, що
платіжка енергоефективних домогосподарств у рази менша, ніж у тих,
у кого немає лічильника чи не утеплений будинок. Допомогою матимуть
змогу скористатися близько 150 тисяч українських родин.
ПРИБУТКИ «НАФТОГАЗУ» —
ПЕРЕСІЧНИМ УКРАЇНЦЯМ

Ще одним важливим кроком є те,
що уряд прийняв рішення 90% прибутків НАК «Нафтогаз» забирати до
бюджету держави замість нинішніх
75%. Це унеможливить виплату захмарних премій та бездумне витрачання коштів його керівництва на власний піар.
«Ми прийняли рішення про те, що
90% прибутку «Нафтогазу» повертатиметься в бюджет, а з нього — на потреби українських громадян. Думаю,
це буде справедливо. Замість надмірних зарплат і премій це все повинно
бути у державній скарбниці», — сказав Володимир Гройсман.
Загалом, єдина реальна можливість у майбутньому знизити ціни
на блакитне паливо — відмовитися
від дорогого імпортного газу, але
це можливо тільки після збільшення
видобутку українського. Таке пріоритетне завдання для «Нафтогазу»
і «Укргазвидобування» і поставлене
урядом. n

Дякуємо за людяність!!
Шановні працівники соціальної сфери!
Відзначення Дня працівника соціальної сфери — справедлива шана держави і подяка
жителів області за вашу працю, що сповнена гуманізму, милосердя, любові й тепла.
Ви щоденно піклуєтесь про ветеранів війни і праці, людей поважного віку, інвалідів,
д , пенсіі-онерів, дітей-сиріт, безробітних, підтримуєте малозабезпечені та багатодітні сім’ї,
с
допомагаєте їм здолати життєві труднощі, повірити в себе і свої можливості.
Така повсякденна увага, підтримка і піклування є важливою складовою реалізаеа
алізації державної соціальної політики, в центрі якої є людина.
Бажаємо вам та вашим родинам міцного здоров’я, щастя, домашнього затишку
атишку
і тепла, творчої мудрості і високого професіоналізму.
Хай спільними зусиллями і спільною працею будується щасливе майбутнє
нє
є України, добробут і гідне життя громадян області!
Натхнення вам і творчих успіхів у вашій благородній справі!
З повагою Галина МИКИТЮК,
К
К,
ки
и
голова Волинської обласної організації профспілки
працівників соціальної сфери України..

Від щирого серця
В
вітаємо
з професійвітає
в
ним
святом колектив
н
Горохівського психонеГоро
Го
врологічного
інтернату
вр
роло
на чолі
чо
олі з директором
Юлією
Олександрівною
Юліє
Ю
і
Ковальчук. Сердечно дякуємо за турботу й увагу до наших рідних і близьких. Бажаємо вам та
вашим родинам міцного здоров’я, щастя, домашнього затишку і тепла, терпеливості у вашій
благородній справі.
З повагою
рідні та близькі
підопічних інтернату.

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua
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n Точка зору

АНДРІЙ ПОКРОВСЬКИЙ ПРОКОМЕНТУВАВ
ЗРОСТАННЯ ЦІНИ НА ГАЗ
Фото свідомі.укр.

Починаючи з 1 листопада в Україні ціни на блакитне
паливо для населення зростуть на 23,5%. У зв’язку
з цим до жителів обласного центру звернувся депутат
Луцької міської ради Андрій Покровський, який
закликав містян економно споживати енергоносії
та утеплювати помешкання. Звернення він опублікував
на сторінці своєї приймальні в мережі «Фейсбук»
ема дражлива, адже
зростання
вартості
енергоносіїв боляче б’є
по кишені пересічного українця, оскільки підняття ціни на газ
автоматично призводить до підвищення вартості комунальних
тарифів, а також здорожчання
інших товарів та послуг. Це при
тому, що доходи більшості громадян залишаться такими ж,
як і були. Прикро.
Прикро й за наших політиків, які своїми діями довели
країну до такого стану, а зараз
наввипередки
звинувачують
один одного, ніби кидають гарячу картоплину, намагаючись
перекласти на когось відповідальність за таке «радіоактивне» рішення перед виборами.
Слухаючи зараз їхні обіцянки
знизити тарифи на газ, пригадайте, як часто вони дотримувались свого слова? Тому всі
розмови про ціну газу є політичними. І поки в телепрограмах
ідуть дискусії, хто винен, потрібно не забувати про реальні речі

«Т

ДЛЯ УТОЧНЕННЯ АБО
ПЕРЕВІРКИ ІНФОРМАЦІЇ
ЩОДО ОТРИМАННЯ
СУБСИДІЇ МОЖНА
ЗВЕРНУТИСЯ У ЛУЦЬКУ
ЗА АДРЕСАМИ
ТА ТЕЛЕФОНАМИ:

в телепрограмах
« Поки
ідуть дискусії, хто
винен, потрібно
подумати, що
робити пересічним
громадянам у цій
ситуації. Я закликаю
лучан до двох
речей: економити
та відповідально
голосувати на
виборах.

»

і подумати, що робити пересічним громадянам у цій ситуації!
Я ЗАКЛИКАЮ ЛУЧАН
ДО ДВОХ РЕЧЕЙ:

1. Економити.
2. Відповідально голосувати на виборах.
Економити можна двома
шляхами: менше споживати
енергоносіїв або ж утеплюватися. А відповідально голосувати

lособи, члени сімей яких
не зареєстровані за адресою
домогосподарства;
lособи, які є орендарями
житлового приміщення;
зареєстровані
lособи,
в житловому приміщенні, але
фактично в ньому не проживають.

«Раджу лучанам не звертати увагу на дискусії політиків,
а потурбуватися про себе самим».

на виборах по совісті (не за кілограм гречки) — це запорука приходу до влади свідомих політиків,
які не страждають популізмом.
Хто не має можливості утеплитися — потурбуйтеся про
отримання субсидій, які гарантує держава.
Переважній більшості громадян, які отримують субсидії
і не мають щойно куплених предметів на суму понад 50 000 грн,
нових автомобілів або у складі
сімей яких немає працездатних осіб, котрі декларують нульові ставки доходу, — загалом
це приблизно 80 – 85% нинішніх
субсидіантів — як і раніше, субсидія буде перепризначена в ав-

томатичному режимі і без необхідності звертатися до органів
соціального захисту.
ПОВТОРНО ДОКУМЕНТИ
НЕОБХІДНО ПОДАВАТИ,
ЯКЩО:

lв особи відсутні доходи або
вона отримувала дохід менший
за розмір мінімальної заробітної
плати, або не сплатила єдиного
внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування в розмірі, не меншому як мінімальний, сумарно протягом
3 місяців у періоді, за який враховуються доходи;
lви є внутрішньо переміщеними особами;

1. Просп. Волі, 4-а, каб. 109,
110, понеділок — п’ятниця: 8.30–19.00;
тел. 28–41–61.
2. Просп. Соборності, 18,
понеділок — четвер:
8.30–17.30,
п’ятниця: 8.30–16.15;
тел. 77–44–71.
3. Вул. Бенделіані, 7,
понеділок — четвер:
8.30–17.30,
п’ятниця: 8.30–16.15;
тел. 26–59–61.
Тим, хто бажає отримати
субсидію, необхідно заповнити
лише заяву та декларацію про
доходи.
У разі виникнення труднощів в отриманні субсидії ви
можете звернутися за юридичною консультацією до моєї громадської приймальні та офісу
Громадянського Руху «СВІДОМІ»
(м. Луцьк, просп. Волі, 49-а, рекреаційна зона «Сіті Парк»,
тел. 099 215 5075). Ми вам
завжди допоможемо.
Свідомі громадяни мають
допомагати один одному!» n

n Політика

НАВІЩО ТИМОШЕНКО ЗУСТРІЧАЛАСЯ
З КАТАЛОНСЬКИМ СЕПАРАТИСТОМ
Лідерка «Батьківщини» у Женеві мала перемовини з Карлосом Пучдемоном.
Для більшості українців це прізвище маловідоме. А от у Європі він дуже
знаний сепаратист-утікач
Фото eurointegration.com.ua.

Володимир МАНЬКО,
директор агентства
Communication group

аме ця людина організувала референдум про від’єднання Каталонії
від Іспанії. Спецслужби довели, що
його активно підтримувала Росія.
Проти Пучдемона порушено кілька
кримінальних справ.
Саме з цією людиною і зустрілася
Юлія Тимошенко. Про це, можливо, ніхто б і не дізнався, якби не повідомив
сам каталонський сепаратист. «Сьогодні на форумі Кран–Монтан було
приємно привітати пані Тимошенко,
колишнього прем’єр-міністра України. Я бажаю їй успіху на наступних
президентських виборах в Україні», —
написав Пучдемон у своєму Twitter.
У команді Юлії Тимошенко відреагували, як відомому фільмі «Діамантова рука»: «Я не винна — він сам
прийшов». І взагалі це була не «зустріч», як стверджує каталонський
політик, а лише «вітання». Хоча оприлюднені фото говорять про інше. Для
порівняння, на початку року «вітання» з Дональдом Трампом біля вбиральні команда лідерки «Батьківщини» видала за «продуктивну зустріч».

С

Пан Пучдемон опублікував фото «історичного» рукостискання з Юлією Тимошенко.

При цьому жодного фото на підтвердження цих слів досі не з’явилося.
Така коротка зустріч може мати
непередбачувані наслідки. Європа
надто болісно сприймає підтримку
сепаратизму. Тим більше, що в Барселоні й досі відбуваються акції з вимогою проголошення самостійності.

Каталонія стала вибухонебезпечним
регіоном.
Зустріч із Пучдемоном для європейського політика — це те саме, що й
зустріч котрогось з європейських політиків з кимось із лідерів ОРДЛО. Навіть
у форматі «вітання» та рукостискання.
На перший погляд здається, що

Юлія Тимошенко не надто обізнана
у тонкощах дипломатії та нюансах європейської політики. З іншого боку —
це виглядає як сигнал для ватажків
терористичних угруповань на Сході
України. Мовляв, я готова домовлятися про мир будь-якою ціною.

ОРДЛО уже почали
« Взаявляти,
що хотіли б
бачити президентом саме
Юлію Тимошенко.

»

Власне, спроби домовитися були
й раніше. Варто пригадати заяву першого номера виборчого списку «Батьківщини» Надії Савченко про те, що
Юлія Тимошенко ще у 2014 році намагалася заручитися підтримкою
з боку нині покійного ватажка «ДНР»
Олександра Захарченка. А її сестра
Віра Савченко в ефірі ток-шоу «Народ проти» на телеканалі ZIK нещодавно заявила, що лідерка «Батьківщини» «домовлялася з Олександром
Захарченком, аби він теж розхитував
майдан на Донбасі». Судячи з усього,
це терорист розповів Надії Савченко
під час особистої зустрічі, факт якої
ув’язнена нардеп не приховує.
В ОРДЛО уже почали заявляти, що
хотіли б бачити президентом саме
Юлію Тимошенко. Один із діючих ватажків «ДНР» Олександр Ходоковський в одному з коментарів на своїй
сторінці у «Фейсбук» так і написав:
«Ми будемо чекати приходу Тимошенко». Правда, додав, що це «зла іронія».
Втім, після заяв Володимира Путіна, що про мир він говоритиме вже
з новою українською владою, до такої
«іронії» варто ставитися дуже серйозно. n

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

n Куточок поезії

Бабине літо вмирає…
Марія ТАРАСИЧ

Падає, падає
жовтий листок –
Не опадає.
Срібною ниткою
серед гілок
Бабине літо вмирає.
Стукає, стукає
в мокре вікно
Гілочка гола.
Зникло з вітрами
останнє тепло –
Осінь холодна довкола.
Крутиться, крутиться
в синій імлі
Жовтий метелик.
Хто приголубить
своїми крильми
Осінь мою невеселу?
Мокрий листок
на холодних гілках
Осінь гойдає.
Бабиним літом
на сивих вітрах
Тихо надія вмирає.
Тільки ж осіння
кінчається ніч
Пізнім світанням.
Тож озовись,
воскреси і поклич
Серця надію останню.
смт Іваничі n

n Він і Вона

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

Фото з домашнього архіву родини Коніщуків.

Сімейство Коніщуків у повному зборі.

День, коли Бог благословив їхній шюб.

на його думку, у стосунках подружжя:
— Повага одне до одного — ось що
дуже важливо. А ще треба вміти уступати. Коли хочеш завжди, як то кажуть, бути
старшим і тільки керувати, героєм почуватися, підпорядковувати в усьому дружину, то нічого доброго з того не вийде.
Основне — старатися бути трохи «меншим». Це стосується обох. За Біблією, чоловік — голова в сім’ї. Але і він має деколи
уступати. Не покривлю душею, коли скажу: за прожиті роки сварок у нас з дружиною ніколи не було…
Передбачаю, як хтось, прочитавши ці
слова, подумає: «Ну не буває так». Мовляв, тільки байдужі одне до одного люди
не сваряться. Не всі вірять (із журналістського досвіду роблю такий висновок), що
є такі пари. А вони, вкотре переконуюсь, є.

А старші діти у школі...

«НЕДОСПАНІ НОЧІ —
ТЕЖ У НАС НА ДВОХ»

У ДЕНЬ ЇХНЬОГО ВЕСІЛЛЯ, СЕРЕД ЖОВТНЯ, СНІГУ БАГАТО
ВИПАЛО — ЦЕ Ж НА ЩАСТЯ Й ДОСТАТОК
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Катерина ЗУБЧУК

«ВІДЧУВАВ, ЩО ЛЮДА НЕ БАЙДУЖА
ДО МЕНЕ, ТО Й СЛІВ НЕ ТРЕБА БУЛО
БАГАТО»

Яким мусить
бути чоловік, аби
витримати біля себе
сильну жінку?
З інтерв’ю української
письменниці Оксани Забужко
(на фото) газеті «Поступ»
— Чоловік повинен бути реалізованим, сильним, позбавленим
комплексів. Сильним — зовсім
не означає, що він повинен демонструвати свій фалос за кожної нагоди. За моїми спостереженнями,
чоловік Оксани Забужко — мужчина, якому не западло було називатися чоловіком Оксани Забужко.
А от за типом він — дуже м’який,
інтеліґентний, з прекрасним почуттям гумору і з тонкою іронією. Без
будь-якого самецького жлобства.
Проте для цього потрібно бути самодостатнім. Оскільки всяка спроба опустити жінку чи то в житті, чи
то в тексті, — це чоловічий реванш,
певна відплата. Головне, що саме
чоловік із травмою, з комплексами реваншується на жінці. Все. Бо
якщо ти хочеш бути першим, то ж
треба постійно спинку тримати
рівненько, постійно бути в напрузі,
постійно прагнути до внутрішнього
саморозвитку. Шкода, однак у нас
суспільство таке, яке не вимагає від
людей після тридцяти років руху.
Відпружитися — і в люлю! Але ж,
холєра ясна, інакше жити нецікаво!
Якраз зрілість — це шалено цікавий
вік. Цікавіший за молодість навіть.
Найвагоміша прикмета зрілості —
це те, що ти вже є. Тоді ти розумієш, що цей ковток життя, який
сьогодні п’єш, — твій смак життя.
Те, що ти маєш зробити зараз, —
маєш зробити зараз… n

Фото l-ukrainka.name.

n Ніхто, крім тебе

Сьогодні Юрій і Людмила Коніщуки із села Брониця Камінь-Каширського району можуть
сказати, що прикмета ця справдилася. Шість синів і три доньки — он який дарунок їм від Бога

Фото apostrophe.ua.

n Почуття славетних

Про цю сім’ю я почула від Максима Демидюка, який очолює управління
соціального захисту населення в Камінь-Каширському районі. Родом із села
Брониця, Максим Максимович знає тут
усіх людей. Він і підказав адресу для
сторінки «Любить! Не любить». Правда,
зауважив, що в селі живе два брати Коніщуки — Юрій і Володимир. В обох дружини — повні тезки — Людмили Василівни і багато синів та дочок. Одне слово,
навіть трудно визначитися, з ким краще
зустрітися, аби взяти інтерв’ю для газети…
Вибрала сім’ю Юрія, зваживши
на те, що хоч він і молодший, але вже ростить зі своєю половинкою дев’ятеро дітей — на одну дитину більше, як у Володимира. І не розчарувалася, бо чоловік
виявився ще й співбесідником цікавим.
Власне, в основному він розповідав і про
їхню з Людмилою любов, з якої народилася сім’я, і про те, що для подружжя є
найголовнішим на сімнадцятому році
шлюбу.
Обоє вони — броницькі. Про знайомство (як це відбулося, де вперше
побачилися?) нібито, як сказав чоловік,
і розповідати нема що, бо «особливого
нічого не було». Оскільки виховувалися
в родинах християн віри Євангельської,
то бували з дитинства, юності разом
на зібраннях у Домі молитви. Звичайно
ж, і побачення були, освідчення.
— Хоч, — говорить Юрій, — ще до того,
як сказав про свою любов, відчував з боку
Людмили небайдужість, тож і слів багато
не треба було. Припала вона мені до душі.
Я просив, щоб Господь послав мені дружину, з якою можна було б прожити так,
аби Всевишньому було угодно, — в любові, злагоді. І Бог дав мені саме таку:
Людмила — з хорошої сім’ї, спокійна,
вона прислухається до моєї думки. А головне — живе з Богом у душі, боїться
його прогнівити. Як є така боязнь, то навіть, коли виникають якісь непорозуміння, людина старається їх уникнути, щоб
догодити Всевишньому. Бо якщо ми
з дружиною не можемо прийти до згоди
у своїх стосунках, то як Бог почує наші
молитви?

Маминої любові й тепла вистачає на всіх синів і дочок.

«ЩОБ ХАТУ ЗБУДУВАТИ, ЮРІЙ
НА ЗАРОБІТКИ ЇЗДИВ — ВІН У МЕНЕ
ПРАЦЬОВИТИЙ, СПРАВЖНІЙ
ГОСПОДАР»

Подружжю пам’ятний той день, коли
вони отримали від пастора благословення Боже, — повінчалися. Весілля було
13 жовтня 2002-го. Того дня, як на диво
(серед жовтня!), багато снігу випало: звечора була ще гарна осінь, а на ранок — хоч
сани запрягай. Насипало по коліна. Але ж

Юрій (справа) і його брат Володимир — теж глава багатодітної сім’ї.

для просторого дому, у якому сім кімнат,
тут же на батьківському обійсті. Юрій
із теплотою й повагою говорив про свою
дружину, а що думає вона про чоловіка?
Коли про це зайшла мова, то жінка, яка,
відчувалося, у нашій бесіді віддала «віжки» Юрію, сказала:
— Він — добрий, дбайливий, працьовитий.
А вже від цих, все-таки загальних слів
перейшла до конкретнішого:

усіх не заробиш, а якщо діти ростимуть без батька, то це для
« Грошей
мене самого велика втрата. Ненормально, коли сини і дочки бачать
тебе в хаті як рідкого гостя.
»
то, вважають в народі, на щастя й достаток. Хоч і не вірять Коніщуки в жодні забобони (тому і число 13, на яке припало їхнє
одруження, не злякало), хотілося, щоб ця
прикмета збулася. Так і сталося: шість синів і три дочки дав їм Бог. Хіба це не багатство?!
Людмила прийшла в невістки. У хаті
батьків Юрія, де починалося їхнє подружнє життя, народилися старші троє дітей — сини Вадим, Роман, Саша. Але бачили, що сім’я більшає, то ж треба думати
про своє житло, — щоб усім вистачало
місця і почувалися вони комфортно. Взялися за будівництво. Залили фундамент

— Щоб хату збудувати, грошей треба
було заробити. Юрій, маючи золоті руки,
їздив і до Києва, і на Рівненщину, де комусь зводив житло. А коли дійшло до своєї
хати, то хоч і багато що робив самотужки,
бо й мурувати вміє, і дах зробити, все ж
виручила згуртованість великої родини:
одному допоможуть, потім — другому.
І вже легше…
— Зараз, — розповідає чоловік, —
у дядька на пилорамі працюю у своєму ж
селі. Менше їжджу, щоб бути з дітьми, які
підростають. Рік за роком — і вони подорослішають. Важливо бути з ними у час,
коли батькове слово, підтримка дуже по-

трібні. Грошей усіх не заробиш, а якщо
діти ростимуть без батька, то це для мене
самого велика втрата. Ненормально, коли
сини і дочки бачать тебе в хаті як рідкого
гостя.
Обставини склалися так, що при нашій
розмові була присутня теща Юрія — Надія
Федорівна. Тож і її думку про доччиного
чоловіка почула:
— Юрій — мій найстарший зять. Я й
до весілля знала його і тішилася, що хлопець із хорошої родини бере за дружину
мою дочку. А тепер, як у них з Людою вже
така велика сім’я, то ця втіха особлива, —
бачу, як її Бог винагородив, давши хорошого чоловіка. Він у нас такий, що заступить, де тільки треба.
«НЕ ПОКРИВЛЮ ДУШЕЮ, КОЛИ
СКАЖУ: ЗА ПРОЖИТІ РОКИ СВАРОК
У НАС З ДРУЖИНОЮ НІКОЛИ НЕ БУЛО»

— Зараз із дев’яти синів і доньок Коніщуків — шестеро школярів: Вадим, Роман,
Саша, Олег, Оля і Надя. А Аліна, Василь,
Володя ще вдома, з мамою (найменшому синові й року немає). Піднімати таку
«компанію» і не розгубити основного —
тієї любові й поваги, з якої і народилася
сім’я, — непросто. Про це «непросто» ми
й говорили. І те, що почула від Юрія, може
послужити уроком для інших подружніх
пар. Як кажуть, передаю без купюр його
міркування з приводу того, що головне,

Після зустрічі із сім’єю Коніщуків можна тільки подивуватися з того, що, буває,
в якійсь сім’ї саме через побут (хто картоплю буде чистити чи сміття виносити,
у квартирі прибирати), розбивається,
як сказав поет, любовний човен. Коли
почула від Юрія, що, звичайно, основну
чоловічу роботу тягне він (тепер уже з допомогою старших синів), а жіночу — дружина, але в основному йдуть, як мовиться, в одній упряжці, не втрималася від
провокативного запитання: хто ж уночі
до дітей встає?
— Недоспані ночі теж у нас на двох, —
каже Юрій. — Діти — це наша спільна турбота. Буває, особливо, коли хтось із них
хворіє (а то може бути і не одне), Люда
годинку поспить, а я її підміню. І навпаки.
Так само і вдень: коли бачу, що дружина вже так натюпалася — з ніг валиться,
то відсилаю її відпочити, а сам — з малими. І як я прийду з роботи втомлений до краю, то Люда, побачивши це, чи
швидше — відчувши, бере на себе левову
частку домашніх обов’язків. Якщо ділити
роботу на чоловічу і жіночу, то гармонії
в сім’ї не буде.
У такій сім’ї і діти ростуть дружні, працьовиті. Їх, за словами батька, не треба
примушувати до чогось — зроби те чи
інше. Навпаки, доводиться ще стримувати, щоб відпочили після уроків. Особливо це стосується найстарших — дев’ятикласників Вадима і Романа. У них уже,
як кажуть, у крові завзятість до роботи.
— Влітку, восени ми гуртом збираємо
в лісі ягоди, гриби. Діти лікарські трави заготовляють. А тепер ще гарбузи в моді —
насіння вибирають, сушать і продають. Що
зароблять — то їхнє. Їм подобається мати
свої гроші. Ми з дружиною знаємо, що
не змарнують копійку, довіряємо їм.
Мова зайшла і про старшого брата — Володимира, у якого восьмеро дітей
і дружина — повна тезка Юрієвої. Більше
того — пішли до нього на обійстя, яке неподалік. І то могла б бути окрема розповідь про те, які дружні їхні сім’ї. Чоловіки,
наприклад, кооперуються, коли треба
до трактора інвентар купити, — один косарку придбав, другий — плуга, і є з чим
у поле виходити.
— Володя, буває, поїде на роботу, і хазяйство залишиться на дружині, то я виручаю, коли щось суто чоловіче треба зробити по господарству, — каже Юрій.
А ще наш герой порівняв сьогоднішні
дні та минуле:
— Колись батьки, прості колгоспники,
як і всі броничани, жили в хаті без будьяких зручностей. Тепер мої діти, дружина
мають і воду в хаті, і ванну. Зараз — кращі
часи…
Останнє дуже вразило. Не часто доводиться чути не нарікання (ой, як трудно
живеться), а ось такі слова. Залишилося
додати: час «кращий» для тих, хто не лінується. А «якщо працюєш, то біди нема,
і раду даси й великій сім’ї». n

Жіноча любов
чи дружба?
Мова піде про всесвітньо відому
Лесю Українку та її подругу Ольгу
Кобилянську (обоє на фото)
Ми знаємо, що в житті «співачки досвітніх вогнів» фігурували два чоловіки: Сергій
Мержинський, друг, що не відповідав взаємністю, та Климентій Квітка. Леся одружилася
з Климентієм за 6 літ до смерті
у віці 36 років. Її епістолярій дає
змогу поринути й відслідкувати
лінії життя нашої знаменитої поетеси. Щодо дружби з Кобилянською, то й справді нині можна
почути про те, що літераторки
були не лише подругами, —
щось у їхній розмові було сповнене тепла та доброзичливості,

зблизилися
« Жінки
1901 року на ґрунті
трагедій.

»

зрештою, чогось такого, що часто звуть любов’ю.
Таких висновків доходять
прихильники теорії про нетрадиційну сексуальну орієнтацію.
До теперішнього часу, на жаль,
збереглися тільки листи Лесі
Українки до Ольги Кобилянської й
лише один — Ольги Кобилянської
до Лесі Українки. Досі невідомо,
чому решта зникла з особистого
архіву Кобилянської. Письменниці були дуже близькі духом. Ользі
імпонувала внутрішня сила Лесі,
а та в свою чергу знайшла в подрузі підтримку та прагнення самостійності. Вони обоє захоплювалися фольклором, музикою,
етнографією.
Жінки зблизилися 1901 року
на ґрунті трагедій. Тоді Ольга
Кобилянська саме розлучилася
з Осипом Маковеєм, якого кохала багато років. А Леся доглядала близького друга, в якого
була закохана, — Сергія Мержинського. Коли Леся освідчилася йому в своїх почуттях,
то почула у відповіь лише «Ні»,
адже він кохав іншу. В останні
дні вона була з ним. Сергій був
смертельно хворим і зрештою
помер на її руках. У той же рік
Ольга та Леся зустрілися в Карпатах, і, як писала дослідниця
Соломія Павличко, «між ними

відбулося емоційне зближення».
Леся Українка листувалася з Кобилянською впродовж
14 років. І саме в цих посланнях
до неї вона ділиться найінтимнішими подробицями свого
життя. В останньому листі Лесі
Українки до Ольги, написаному в Єгипті наприкінці 1912-го,
були слова: «…хтось та ще й
хтось die gehoren zusammen.
Хтось когось любить». Ця фраза
закінчувала їх листи безліч разів. Можливо, це був своєрідний
прихований код з оригінальними словами замість стандартних. Коли Леся Українка
померла, Олена Пчілка, її мама,
написала до Ольги Кобилянської: «…я знаю, що Ви не тільки
поважали її як талановиту письменницю, а й любили її особисто. Вона теж любила Вас дуже,
між Вами була справді якась
духовна спорідненість…» Леся
у своїх листах часто називала
подругу пестливими словами
«хтосічка», «киця», «мила пані
Ольга», екзотично «Libe, ferne
Lotos blume!» (Мила далека
квітка лотосу) і «Libe, Libste
Wunderblume» («Мила», дуже
мила, чарівна квітка). Їх листи
еволюціонували: якщо на початку спілкування лист завершувався фразою: «Ваша подруга
Леся Українка», то потім це була
фраза «хтось». Доводять, що
Леся писала про одностатеве
кохання у драмі «Блакитна троянда» (в першій редакції назва
«Нічні метелики»). Що то було —
любов людська чи жіноча, залишається лиш здогадка. Обоє
були старими дівами на той час,
після 30 не мали ані чоловіків,
ані дітей, прагнули любові, жили
з розбитим серцем та страждали від нерозділеного кохання.
Можливо, вони знайшли відраду одна в одній. Фактично Кобилянська була єдиною подругою
Лесі. Відтак дві найпрогресивніші жінки свого часу мали славу
в літературі, але не мали щастя
в особистому житті.
Джерело:
https://syla.news.
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n Пульс дня

Гірники збираються
йти до Києва
l Луцька влада планує

взяти кредит на нові тролейбуси. Орієнтовна сума
позики — майже
5 мільйонів євро. Гроші
проситимуть у Міністерства фінансів України на
термін 20 років із моменту
підписання угоди. Відсоткова ставка — до 2%
річних. Про це йдеться у
проекті рішення міської
ради.
l Тендер на 47 мільйо-

нів гривень для будівництва школи в Осівцях
Камінь-Каширського району виграло ТОВ «Житлобуд-2». Голови райдержадміністрації Валерій
Дунайчук і районної ради
Віктор Сус спільно з директором будівельної компанії
«Житлобуд-2» Лео нідом
Стефановичем проінспектували навчальний заклад. За
словами керівника компанії, ступінь його будівельної готовності – орієнтовно
60 відсотків.
l Усіх жителів Шацького

району, які вже уклали
угоди із сімейними лікарями (не лише районної
лікарні, а й сільських
амбулаторій), попросили прийти знову для
повторного підписання
документів. Така необхідність виникла у зв’язку з
утворенням комунального
некомерційного закладу
«Шацька районна лікарня
Шацької районної ради»
та його перереєстрацією. n

Фото ua.korrespondent.net

Алла ЛІСОВА

айже 100 чоловік
мирною
ходою
пройшли від довгобуду до приміщення
міської ради. Таким чином
вони вкотре заявили про
своє обурення тримісячною заборгованістю заробітної плати, яка сягає
майже 5 мільйонів гривень. Окрім цього, накопичилися борги за електроенергію, автоперевезення
та інші послуги.
За словами керівника
державного підприємства
«Передпускова
дирекція шахти № 10 «Нововолинська» Григорія Бара,
до кінця року їм потрібно 30 мільйонів гривень.
Ще в серпні відбулося обговорення програми розвитку
«Десятки» на 2019-й — потреба в коштах становить
620 мільйонів. Якщо в бюджеті наступного року
буде закладена ця сума,

запрацює Вараська міська
об’єднана територіальна
громада. Саме з цього дня
вступить у дію рішення, яке
підписали минулої п`ятниці,
про приєднання до міста села
Заболоття. Це буде перша на
Рівненщині ОТГ на базі міста
обласного значення. Рішення про приєднання села, де
більшість населення працює
на Рівненській АЕС, не могли
прийняти два роки.

М

Вони вкотре заявили про своє обурення
« тримісячною
заборгованістю заробітної
плати, яка сягає майже 5 мільйонів
гривень.
тоді є шанси запустити
в дію першу чергу нової
копальні. А поки що шахтобудівники в очікуванні
2,5 мільйона. Якщо ж вони
не надійдуть найближчими днями, то гірники

Від хати залишилася лише
обгоріла стіна
У Горохівському районі за лічені хвилини втратило
оселю подружжя, яке ростить двох малолітніх
синочків віком 6 і 3 роки
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ідозрілий хрускіт
на горищі жителька села Пілгани почула близько 1-ї години
ночі. Тривога господині
виявилася не безпідставною — зайнялася хата.
Вже потому рятівники

П

Вітаємо!
Завтра діамантове весілля святкуватимуть найкращі батьки, люблячі дідусь та
бабуся, жителі села Залухів Ратнівського
району
Йосип Іванович та Єва Василівна
КУЗІ.
Дорогі батьки, 60 років разом — це велике випробування для любові, не всім Господь дарує таке довге подружнє життя. Ви
створили неповторний, добрий, затишний
світ, який ми так любимо. Ви — обранці
Божі. Шлях ваш не був устелений квітами,
всі труднощі ділили порівну, але зберегли
своє кохання, виростили гідних дітей, стали прикладом для внуків. Дякуємо, що ви у
нас є. За ваші золоті серця хай Бог дарує
довгії літа.
З повагою та вдячністю
син Іван, дочки Лідія,
Олена, зять Анатолій,
невістка Віра,
внуки Іванна, Дмитро.
Вітання з фотографією — 250 грн + 25,
якщо ви бажаєте розмістити на нашому сайті
www. volyn. com. ua в рубриці «Многая літа!», без
фотографії — 200 +20 (за сайт), від колективів
та фірм — 350 грн + 35 (за сайт) з фотографією,
300 + 30 (за сайт) — без фотографії.

Рівне
l З 1 листопада офіційно

з’ясували, що ймовірною
причиною лиха стала несправність пічного опалення.
Очевидці кажуть, що
вогонь миттю охопив
дерев’яне
помешкання
і залишив від нього попелище з однією стіною.
Погорільці наразі посе-

»

мають твердий намір йти
пішки до Києва. Своїм
протестом нововолинські
шахтарі також виявили
солідарність із колегами
з Луганщини, котрі страйкують під землею. n

лилися у хаті батька господині. Односельчани
несуть їм усе, чим можна
допомогти.
У дідусевому двокімнатному будинку непосидам Михайликові і Тарасикові та їхнім батькам
тіснувато. Сім’я вже нагледіла собі помешкання
в Увині сусідньої Львівщини. Допомогти придбати
його та першочергово
необхідні речі домашнього вжитку всі бажаючі можуть, перерахувавши гроші на картку ПриватБанку
4149439105104453 (Коляда Любов Олегівна). n

l Два роки тому Рівнeнщи-

на та Лугaнщина підписaли
Мeморандум про cпівпрацю
та пaртнерську підтримку.
Три тижні понад 30 школярів із
прифронтового міста Попасна
Луганської області відпочиватимуть у комунальному закладі
«Елeктронік», що в селі Кустин
Рівнeнського рaйону. Діти зі
Сходу пройдуть профілактичні та лікувальні процедури і
матимуть наcичену культурну
прогрaму.
l Злодій-рецидивіст зазнав

«виробничої травми» – зламав ногу, коли вистрибував
із вікна щойно «обчищеної»
квартири в Рівному. Невідомий чоловік (як з’ясується,
34-річний житель Закарпаття,
котрий неодноразово притягався до кримінальної відповідальності) проник до приватного будинку в обласному центрі.
З оселі він викрав 500 гривень,
електронну книгу та золоті
прикраси. Намагаючись утекти,
вистрибнув у вікно та зламав
ногу. Це помітили перехожі, які
викликали правоохоронців. n

Р Е К Л А М А

Газове обладнання,
д
,
запчастини.
Комплектація
систем
опалення, монтаж,
доставка.

ЛИПИНСЬКА СОРТОДОСЛІДНА СТАНЦІЯ
ПРОВОДИТЬ РЕАЛІЗАЦІЮ ЯБЛУК ЗИМОВИХ
СОРТІВ за ціною 6 грн/кг,
а також саджанців плодових
та ягідних культур.
Луцький р-н, с. Липини,
вул. Садова, 180.
Тел.: (0332) 79-77-48,
097-752-02-33,
095-102-75-43.

м. Луцьк.
Тел. 050 736 93 28.
ЛИШЕ 1 ДЕНЬ
17 ЛИСТОПАДА о 8.30.
HARVARD MEDICAL КИЇВ
У ЦЕНТРІ НІМЕЦЬКОГО
УСТАТКУВАННЯ
УСУВАЮТЬ ПРИЧИНУ БОЛЮ ПРИ
ОСТЕОПОРОЗІ, АРТРОЗІ, ЛІКУЮТЬ МІОМИ, ЗОБ, ПОЛІКІСТОЗ
НИРОК, ШУМ В ГОЛОВІ ПРЯМО
НА СЕАНСІ, ПСОРІАЗ, ЦУКРОВИЙ
ДІАБЕТ, ПАХОВІ І ПУПКОВІ ГРИЖІ,
заїкання, енурез, алергію,
гіпертонію, оперізуючий лишай,
варикоз вен, після інсульту, бронхіальну астму, відновлюють слух,
потенцію.

ПП БУРМАКА Н. П.

3 та 10 листопада
відбудеться індивідуальний прийом лікарями
ефективне лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування  анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6 (Фе де рація проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел. (0332) 75A11A75, 20A05A55, моб.: 095A808A20A53,
098A388A88A36, 063A241A25A51.
м. Рівне, тел. (0362) 43A57A58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Крупської, 1/1 (0472) 63A16A16, 63A25A28.

Ліцензія Серія АВ № 539362

Ліцензія МОЗ
№ АЄ 638497 ОТ
26.03.2015.

Волинь

Попереджувальну акцію протесту влаштували
позавчора працівники ДП «Передпускова дирекція
шахти № 10 «Нововолинська»

harvardmedical.com.ua
ЕКОНОМТЕ ГРОШІ НА ОПЕРАЦІЯХ
ГОТЕЛЬ «СВІТЯЗЬ», вул. НАБЕРЕЖНА, 4
Тел. 063-643-30-94, ЗНИЖКА 50 %
ЛИШЕ 17 ЛИСТОПАДА о 8.30.

Самолікування шкодить вашому здоров’ю.

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
НЕРУХОМІСТЬ
lПродам трикімнатний будинок (81 кв. м) у
Горохівському районі. Є газ, світло (3 фази),
ванна. Біля будинку колодязь, 5 сараїв, льох,
земельна ділянка (0,57 га). Тел. 097 09 33 977.
lПродам однокімнатну квартиру площею
39,4 кв. м. Тел. 098 66 06 303.
lПродається великий житловий будинок у с.
Тарасове Луцького району. Є всі комунікації,
два автогаражі, господарські будівлі, огорожа, 0,25 присадибної ділянки. Ціна за домовленістю. Тел. 067 49 82 214.
lПродається цегляний будинок (92,6 кв. м, 5
кімнат, газ, вода) у м. Берестечку Горохівського району. Є літня кухня, дачний будиночок, 2
хліви, 2 погреби, земельна ділянка (0,15 га),
сад. Усе приватизоване. Зручний доїзд. Ціна
договірна. Тел. 097 43 03 725.
lПродається будинок у с. Борохів Ківерцівського району (8 км від Луцька). Є всі надвірні
споруди, газ, вода, телефон, 0,30 га приватизованої землі. Тел.: 096 14 15 774, 050 90 30
414, 093 22 57 275.
lПродається підвальне приміщення (128 кв.
м) з реєстраційним посвідченням у м. Горохові. Ціна договірна. Тел.: 067 29 62 603, 098 64
77 577.
lПродається будинок (коробка, 145 кв. м). у
с. Скобелка Горохівського району. Земельна
ділянка (0,12 га) приватизована. До зупинки
200 м. Поруч – газ, вода. Ціна договірна. Тел.:
067 39 50 418, 098 64 77 577.
lПродається 4-кімнатний будинок у м. Рожище (112 кв. м) на березі річки Стир. Є кладова.
Газове та твердопаливне опалення, вода – у
будинку. Житловий стан. Замінено всі вікна.
Є великий цегляний гараж та прибудинкові
споруди. Підвал на цілий будинок. Відразу за
ділянкою – ставок. Ціна договірна. Тел.: 066
88 18 100, 068 13 96 312.
lПродається приватизована земельна ділянка 0,10 га у прибережжі о. Люб’язь (Любешівський район). Ведеться електрифікація.
Ціна договірна. Тел. 066 21 79 286.
lУ м. Берестечку Горохівського району
продається житловий будинок (61,5 кв. м,
4 кімнати, кухня, санвузол, усі комунікації). Є
літня кухня, льох, хлів, город. Усе приватизоване. Подвір’я заасфальтоване, є можливість
добудови. Тел. 050 65 76 225.
lПродається у с. Журавичі Ківерцівського
району добротний будинок (гаряча вода, усі
зручності, ремонт, меблі залишаються). Є літня кухня, льох, хлів. Ціна 335 000 грн. Торг. Тел.
095 51 03 626.
lПродається у с. Маковичі Турійського району хата. Є 1 га городу. Тел. 096 17 56 571 (з
12.00 до 17.00).
lУ м. Ківерці продається приватизована земельна ділянка (0.06 га) під забудову. Тел. 099
02 78 610.

АВТОРИНОК
lПродається ВАЗ-2107 (2008 р. в.) в хорошому стані. Ціна за домовленістю. Тел.: 099 71
75 937, 068 33 75 215.
lПродам ВАЗ-21063 1998 р. в. У хорошому
стані. Вкладень не потребує. Ціна 35 000 грн.
Тел.: 099 47 08 765, 098 58 00 155.

lКуплю автомобіль у будь-якому стані (на
українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП, кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 099 73 74 388, 098 91
93 799.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
lПродам трактори Т-25, Т-40, МТЗ-80, а також по запчастинах Т-16, Т-25, Т-40,
ЮМЗ-6. Тел.: 050 16 69 111, 067 98 61 767.
lПродам с/г техніку: комбайн ДОН-1500Б,
трактори Т-150, плуги лемішні навісні п’ятикорпусні ПЛН-35, косарки Fortschritt У303 з
жатками, жатку причіпну ЖВП-6.4, посівний
комплекс K ckerling АТ-6.0, дискову борону
БДЛП-8,0 (краснянка), зерноочисну машину
ІСМ-30. м. Рожище. Тел. 067 42 57 045 (з 9.00
до 18.00).
lПродається трактор Т-25 (2007 р. в., напрацьовано 1300 мотогодин) у дуже доброму стані. Тел. 096 72 22 134.
lТерміново недорого продам трактор Т-40
(нова гума, у дуже доброму стані). Тел. 096
80 48 733.
lТерміново продам трактор Т-16 (нова гума,
хороший робочий стан). Тел. 066 38 05 887.
lНедорого продам трактор ЮМЗ-6 АКЛ (велика кабіна, нова гума, дуже добрий стан).
Тел. 066 38 05 882.
lПродам картоплезбиральний комбайн
«Karlik» (робочий стан). Тел.: 050 86 89 374,
098 64 74 580.
lПродам сівалку СЗУ 3,6 (робочий стан).
Тел. 095 86 95 637.
lПродам трактор МТЗ-82 (1988 р. в., велика
кабіна). Тел. 098 51 69 673.
lПродам зернову сівалку (навісну), привезену з Європи. Можлива доставка. Тел.: 096
96 95 596, 050 84 29 221.
lПродається комбайн «Джон Дір-330» у доброму технічному стані. Є січкарня. Тел. 096
45 05 011.
lПродається трактор ЮМЗ з великою кабіною у доброму технічному стані, з плужками.
Тел. 066 18 53 360.
lПродам трактори: МТЗ-80, 1994 р. в.; Т-25,
1990 р. в., привезені з Польщі, у доброму
стані. Ціна договірна. Тел.: 067 12 53 737,
099 08 34 091.
lПродам кабіну до трактора Т-25 або
ДФ-244, а також куплю велику кабіну до
трактора МТЗ. Тел.: 050 71 39 097, 067 45 41
409.
lПродається нова решетна віялка. Тел. 066
71 51 662.
l Продам: сівалки кінні та тракторні (15,
17, 26, 30 лійок), а також на дві комори;
копачки тракторні «Кухман», «Кромаг»,
«Шмутцер», комбайни «Хассія», «Болько».
Тел.: 096 85 85 455, 096 97 19 503, 098 11
67 547.
l Продається недорого трактор Т-40 АМ
(Любешівський район). Тел.: 066 34 56 267,
098 64 06 233.
l Продається трактор Т-40 АМ у доброму
технічному стані. Тел.: 097 12 77 234, 066
47 09 124.
lПродам трактор Т-25 (привезений з Польщі). Тел.: 097 14 20 540, 050 28 69 222.

lПродається трактор МТЗ-80 у доброму
стані, є документи. Тел.: 050 53 95 710, 098
63 05 257.
lПродається трактор Т-25, привезений з
Польщі, у доброму стані. Можлива доставка.
Тел.: 066 34 56 267, 098 64 06 233.
lНедорого продається трактор Т-25, привезений із-за кордону, у дуже доброму технічному стані. Тел.: 066 47 09 124, 097 12 77
234.
lПродам трактор Т-25 у доброму стані (привезений з Польщі). Недорого. Тел.: 096 42 90
426, 067 79 08 629.
lПродається різна с/г техніка: дискові борони, плуги, прес-підбирачі, обприскувачі,
культиватори, картоплесаджалки, картоплекопачки, сівалки, сінограбарки, розкидачі
міндобрив, косарки роторні, грунтофрези,
млини, а також запчастини та комплектуючі.
Тел.: 067 47 87 264, 095 00 50 455, 095 81 59
912, 096 34 46 777.
l Продам міні-трактори (японського виробництва): «Кубота», «Янмар», «Ісекі»,
«Хіномото», «Мітсубісі» (від 17 до 80 к/
сил). Повний пакет документів, без використання в Україні (фреза у подарунок).
Можлива доставка. Тел.: 097 76 27 586,
050 56 17 800, 096 74 51 932.

lПродам: трактори Т-25, МТЗ, зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні
косарки, обприскувачі, саджалки, сівалки,
плуги та плуги оборотні, культиватор для
міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, фронтальний навантажувач
до МТЗ, телескопічні навантажувачі, гноєрозкидачі, шпагат «Юта», грунтофрези,
зерношнеки, прес-підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO». Тел.:
097 23 95 170, 066 72 14 192.

РІЗНЕ
lПродається віз (Маневицький район). Тел.
099 12 17 283.
lПродам лікарські рослини: насіння чорного
кмину, насіння, сировину і кущі лофанту, листя і деревця гінкго білоби. А також настій воскової молі. Тел.: 099 70 11 881, 068 47 51 737.
lПродаються: зерно пшениці, дрібна картопля, кінний культиватор, великий газовий
балон, двері дерев’яні (вхідні і міжкімнатні),
вітальня. Тел.: 066 64 18 982, 098 77 77 047.
lПродам: жом, торфобрикет, цеглу (нову та
б/в), шифер (б/в), пісок, щебінь, відсів, керамзит, цемент, глину, торфокрихту, землю
(на вимостку). Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид). Послуги міні-навантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80 00 567, 050
72 27 271.
lПродам: жом, цеглу білу та червону (нову
та б/в), шифер (б/в), дрова рубані (твердої
породи), торфобрикет, пісок, щебінь, відсів,
глину, чорнозем. Доставка. Послуги міні-навантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ.
Тел.: 050 73 95 444, 067 45 02 527.
lПродам: жом, торфобрикет, пісок, щебінь
різних фракцій, камінь бут, формак, відсів,
цеглу білу та червону, чорнозем, землю на вимостку, блоки, цемент, гній. Доставлю. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 61 14 575, 097
34 43 386.
lПродам: жом, торфобрикет, дрова, пісок,
щебінь різних фракцій (насипом та в мішках),
камінь бут, цеглу білу та червону (нову та б/в),
землю на вимостку, гній, цемент. Доставка.
Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034,
096 99 43 100.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
4 листопада минає три скорботні роки, як перестало битися серце дорогої люблячої дружини,
мами, сестри, бабусі
Ольги Ананіївни
КУЛІШ.
Жорстока хвороба на 63-му
році життя забрала найріднішу
людину, котра своєю любов’ю і теплом завжди зігрівала нас, підтримувала і допомагала.
Усю чуйність свого щирого серця ти завжди
віддавала тим, хто тебе оточував. Світла пам’ять
про тебе назавжди залишиться з нами.
Вічного життя в Царстві Небеснім та
спокою душі.
Рідні.
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Колектив Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки
імені Олени Пчілки висловлює щирі співчуття заступнику директора з наукової роботи Є. О. Євтушок з приводу
тяжкої втрати — смерті матері
Надії Іванівни.

Президія ради Волинської обласної
організації інвалідів війни, Збройних
сил та учасників бойових дій висловлює
щире співчуття родині з приводу
тяжкої втрати — смерті інваліда
війни
Аркадія Федотовича
ОЛЕКСЮКА.
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lПродам: жом, дрова рубані, пісок, щебінь,
цеглу, відсів, землю на вимостку, гній. Доставлю. Вивезу будівельне сміття. Тел. 099 62 16
400.
lПродам: жом, дрова, чорнозем, торф, землю, пісок, щебінь, цеглу, відсів. Вивезу будівельне сміття. Тел. 099 72 82 934.
lПродам: жом, пісок, щебінь, чорнозем,
цеглу, дрова, відсів, глину, землю (на вимостку), торфокрихту. Вивезу будівельне сміття.
Послуги вантажників, а також міні-навантажувачем «Бобкат». Тел.: 050 60 97 986, 098 91
25 884.
lПродається кобила в Локачинському районі. Тел. 093 68 49 827.
lПродам корову (11 років) в Ківерцівському
районі. Отел у лютому. Тел. 067 29 12 465.
lПродається лоша (жеребець, 6 місяців) у с.
Лище Луцького району. Тел. 050 78 83 080.
lПродам коня (7 років). Турійський район.
Тел. 098 41 18 290.
lПродається робоча кобила (3 роки) у Рожищенському районі. Тел. 099 53 56 571.
lПродається спокійна кобила (12 років). Тел.
098 93 61 621.
lТерміново продається дійна корова
(4 роки). Ціна договірна. Тел. 099 71 54 453.
lПродається у Луцькому районі молода корова (тільна другим телям). Тел. 066 18 57
927.
lКуплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней
(дорізи). Тел.: 050 18 64 979, 097 07 72 211.
lКуплю теля (живою вагою). Тел. 098 28 15
167.
l Куплю корів, биків, коней, лошат. Тел.
068 91 57 460.
lДорого куплю ВРХ, коней, биків, дорізи.
Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
lПродам сіно в тюках, солому, овес, дрібну
картоплю. Тел. 099 63 52 728.
lКуплю пшеницю 2, 3, 6 класу, ячмінь, тритикале, жито, гречку, ріпак, сою, горох, кукурудзу, овес, цукор, половинки або відходи ріпаку, пшениці, ячменю, сої, кукурудзи (наявність
аналізної карти). Тел.: 098 06 96 276, 098 52
12 186.

ПОСЛУГИ
lПерекриваю дахи (фарбування, монтаж,
демонтаж), утеплюю будинки (в межах Горохівського району). Тел. 096 89 86 406.
lВиготовляю та ремонтую лісові, тракторні
плуги, культиватори, йоршики на підшипниках, нестандартні відвали (с. Пожарки Рожищенського району). Тел.: 050 67 75 709, 096
91 07 885.
lПерекриваю дахи, мурую стіни з блоків,
цегли, роблю монтаж та підшив водостоків.
Тел. 096 42 24 834.
lШукаю муляра, покрівельника, штукатура,
фасадника, монтажника, електрогазозварника, водія (категорія «Е»), автокранівника,
екскаваторника, бульдозериста, різноробочих для демонтажу. Тел. 067 33 26 455.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
lВтрачене чорнобильське посвідчення (серія Б № 075020 від 15.12.1999р.), видане
на ім’я Динь Єва Григорівна, вважати недійсним.
lВтрачене чорнобильське посвідчення (серія Б № 246147 від 03.08.1998р.), видане на
ім’я Лащ Сергій Якович, вважати недійсним.
lЗагублений військовий квиток, виданий на
ім’я Стрільчук Іван Сергійович, вважати недійсним.

Колектив Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області висловлює
глибоке співчуття завідувачу сектору роботи з
персоналом Управління Західного офісу
Держаудитслужби у Волинській області
Л.І. Денисюк та її родині з приводу смерті
матері
Ніни Артемівни
ГУЗЮК.

Колектив Луцької філії ТзОВ «Медичний коледж «Монада» висловлює глибокі співчуття викладачу Ю. А. Оксамитному з приводу
тяжкої втрати – смерті
батька.
Ми щиро поділяємо ваше горе та
передаємо слова співчуття і підтримки вам і вашим рідним. Хай земля буде
йому пухом.
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n Футбол
8 листопада, «Динамо»
гратиме з «Ренном»
у Києві.
Результати 13 туру
Рез
Чемпіонату
УкраїЧемпі
ни з футболу в УПЛ:
«Десна»
— ФК «Ма«Десн
ріуполь»
— 2:0; «Арріупол
сенал-Київ»
— «Шахсенал
тар» — 0:3; «Зоря» — ФК
«Олександрія» — 0:0;
«Олекс
«Чорноморець»
—
«Чор
«Карпати» — 0:5;
«Ка
«Динамо»
— ФК
«Д
«Львів»
—
0:1;
«Л
«Ворскла»
— «Олім«В
пік»
пік — 2:1.
У гонці бомбардирів
проба
довжує
лідидо
рувати
Жуніор
ру
Мораес
(«ШахМ
тар») — 10 голів.
тар

З ЖУРБОЮ РАДІСТЬ ОБНЯЛАСЬ:
ЗДОЛАЛИ «РЕНН» — ПРОГРАЛИ «ЛЬВОВУ»…
«Ворскла» затягнула переможної — «Динамо»»
підтримало! Щоправда, тільки в Лізі Європи
Фото kiev.informator.ua.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Ліга Європи
2018/2019. Груповий
етап. Група Е. 3 тур.
«Карабах» (Агдам,
Азербайджан) — «Ворскла» (Полтава, Україна) — 0:1 (0:1 — Владислав Кулач, 48 хв.)
25
жовтня.
Баку
(Азербайджан).
Стадіон
«Олімпійський».
22450 глядачів.
Полтавська
«Ворскла» вперше у своїй
історії здобула перемогу в груповому турнірі
єврокубків!
Підопічні
Василя Сачка (трохи таки «волинянина»,
бо луцький зять!) здо-

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ:

Перед матчем із ФК «Львів» гравці «Динамо» одягнули
футболки з написом «Ярмоло, ми з тобою!» на підтримку
екс-одноклубника Андрія Ярмоленка, який травмувався,
виступаючи за «Вест Гем». А після поєдинку взялися за голову…

ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ В ГРУПІ E
М
1
2
3
4

Команда
«Арсенал»
«Спортінг»
«Ворскла»
«Карабах»

І
3
3
3
3

лали на виїзді азербайджанський «Карабах»!
Єдиний гол на початку
другого тайму надпотужним ударом здалеку

В
3
2
1
0

Н
0
0
0
0

П
0
1
2
3

М
8-2
4-2
4-6
0-6

О
9
6
3
0

Після двох нічиїх
із казахською «Астаною»
та чеським «Яблонцем»
підопічних
Хацкевича
(як і його самого!) кри-

«Динамо» не було б самим
« Нинішнє
собою, якби за кілька днів не програло
вдома в рамках УПЛ ФК «Львів»…
»
забив Владислав Кулач.
В іншому матчі цієї
групи лондонський «Арсенал» також мінімально здолав на виїзді лісабонський «Спортінг».
У наступному турі,
8 листопада, «Ворскла»
прийматиме «Карабах»
у Полтаві.
Група K.
3
тур.
«Ренн» (Ренн, Франція) — «Динамо» (Київ,
Україна) — 1:2 (1:0 —
Томаш
Кендзьора,
21 хв.; 1:1 — Клеман
Греньє, 40 хв.; 1:2 — Віталій Буяльський, 89 хв.)
25 жовтня. Ренн
(Франція). Стадіон «Руазон-Парк». 28001 глядач.

тикували навіть вкрай
ліниві. І, відверто кажучи, було за що.
Проте саме кияни відкрили рахунок:
у середині першого

А коли на 84-й хвилині «Динамо» залишилося у меншості (другу жовту картку дістав
Володимир Шепелєв),
уболівальники
киян
дружно
заходилися
читати «Отче наш» —
адже зберегти нічию
1:1 у цій ситуації для
українців було б за щастя. Де там — вони ще й
забили і вирвали таку
потрібну
перемогу!!!
Гол-сама холоднокровність на рахунку Віталія
Буяльського!
В іншому поєдинку
цієї групи «Яблонець»
та «Астана» зіграли у Чехії внічию 1:1.

ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ В ГРУПІ K
М
1
2
3
4

Команда
«Астана»
«Динамо»
«Ренн»
«Яблонець»

І
3
3
3
3

тайму — після курйозного промаху Дениса
Гармаша — диво-голом
відзначився Томаш Кендзьора! Проте ще до перерви наші пропустили
у відповідь.
Р

Е

К

Л

Послуги
гусеничного
екскаватора
Можемо
працювати
в заболоченій
місцевості

( 09738
0973860671
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1
1
1
0
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2
2
0
2
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0
0
2
1
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5-3
6-5
3-5
4-5
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5
5
3
2

Щоправда,
нинішнє «Динамо» не було б
самим собою, якби
за кілька днів не програло вдома в рамках УПЛ
ФК «Львів»…
У наступному турі,
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Р

Команда
«Шахтар» (Донецьк)
«Динамо» (Київ)
ФК «Олександрія»
«Ворскла» (Полтава)
ФК «Львів»
ФК «Маріуполь»
«Десна» (Чернігів)
«Зоря» (Луганськ)
«Олімпік» (Донецьк)
«Карпати» (Львів)
«Чорноморець» (Одеса)
«Арсенал-Київ»
Е

К

Л

А

М

А

І
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
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11
9
8
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2
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2
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3
1
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2
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6
4
6
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4
6
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10
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34-6
15-5
18-11
13-15
12-13
16-21
14-17
14-12
16-20
17-20
9-21
7-24

О
34
29
26
21
17
17
16
15
15
13
9
7

Т

ЕЛЕПРОГРАМА

SUDOKU

6
1
з особливою історією!
5 — 11 ЛИСТОПАДА

телеканалів

■ Адреса біди

Сапер Сергій МИХАЛЬЧУК:
«Мрію ходити хоча б із однією милицею…»

Юлія МУЗИКА

Й

«Відчуваю підтримку дружини, сина, рідних і хочу бути
їхньою опорою».

стегні Сергія прижилося сім сантиметрів
« Увирощеної
завдяки біотехнологіям кістки.
Нині він готується до останньої, уже
п’ятнадцятої, операції.
бути надійною опорою для
своїх найдорожчих у світі
дружини та сина. Та такий
важкий шлях до цього…
— Що довелося пережити, згадувати не хочу. В мене
настрій — жити, ходити,
працювати, — каже Сергій
Михальчук, який не втрачає оптимізму і приловчився вправно ходити на одній
нозі, спираючись на милиці.

ПОНЕДІЛОК, 5 ЛИСТОПАДА
УТ-1
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:25 Профілактика!!! 14:05
Телепродаж 14:30 РадіоДень
15:00, 21:00 Новини 15:20
Чудова гра 15:55 Д/ц «Це цікаво»
16:25 Лайфхак українською
17:05 Фільм-концерт
«SUPERNATION» гурту «Друга
ріка» 18:00 Інформаційна година
19:00 Своя земля 19:35 Д/с
«Жива природа» 19:50 Т/с «За
службовим обов’язком» 21:25
UA:Спорт 21:45 Шахтарська зміна
22:15 Розважальна програма з
Майклом Щуром 22:50 Складна
розмова 23:20 Перша шпальта
23:45 #NeoСцена з Олегом
Вергелісом

Склав
Леонід МАНЧИНСЬКИЙ.

Відповіді на кросворд SUDOKU,
опублікований 4 жовтня

Фото з «Фейсбук»-сторінки Центру волонтерів.

За тиждень
до демобілізації
воїн АТО із Годомичів
Маневицького району під
час виконання бойового
завдання підірвався на
ворожій розтяжці біля
блок–поста «Сармат» на
Луганщині. Нині Сергієві,
аби повернутися до
повноцінного життя,
терміново потрібні
кошти для останньої, уже
п’ятнадцятої, операції
на понівеченій нозі

ому дивом вдалося
вижити після тяжких
поранень грудей, лівого стегна, правиці. Боєць
провів місяці у госпіталях.
Найбільше постраждала ліва
нога — Сергій отримав інвалідність першої групи.
— Не люблю засиджуватись на місці. Хоч і помалу, та
все намагаюсь робити сам,
— зауважує Сергій Михальчук. — Відчуваю підтримку коханої дружини Ольги,
сина, рідних, односельців,
волонтерів. Понад усе хочу
повернутися до повноцінного життя або ходити хоча б із
однією милицею…
Вже довгих три з половиною роки він мріє лише про
одне — знову жити на мирній землі, як колись. Це ніби
й небагато: господарювати,

Правила нескладні: заповніть порожні клітинки цифрами від 1 до 9 так,
щоб у кожному рядку і кожному стовпчику не було двох однакових.

21:45 «Міняю жінку - 14»
23:45 «Танці з зірками»

ІНТЕР
02.40 , 03.30 «Орел і Решка.
Шопінг» 04.45 «Top Shop»
05.15 Д/п «Місця сили» 06.00
Мультфільм 06.15, 23.00
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 17.40 «Новини» 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
10.10 Х/ф «МАДАМ» 12.25 Х/ф
«Я, ТОНЯ» 15.00 «Склад злочину»
15.45 «Чекай на мене. Україна»
18.00, 19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 01.55
«Подробиці» 21.00 Т/с «Голос з
минулого» 22.00 Т/с «Катя» 00.00
Х/ф «АРИФМЕТИКА ПІДЛОСТІ»

1+1

УКРАЇНА

06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Чотири весілля»
10:45, 12:20 «Одруження наосліп»
12:50, 14:35 «Міняю жінку»
15:45 «Сімейні мелодрами»
17:10 Т/с «Величне століття. Нова
володарка»
19:20 «Секретні матеріали»
20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Дві матері»

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Свекруха чи невістка
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Лікар Ковальчук 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Акварелі»
23:30 Х/ф «ЗАГУБЛЕНИЙ СВІТ»

СТБ
05:55, 15:25 Все буде добре!
07:55 Х/ф «П’ЯТЬ РОКІВ ТА
ОДИН ДЕНЬ»
09:45 МастерШеф 12+
13:00 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис 16+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Один за всіх 16+
19:00, 23:40 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20:00, 22:45 Хата на тата 12+

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:05 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:15 Антизомбі
11:15 Секретний фронт
12:10, 13:20 Х/ф «ПЛАНЕТА
МАВП»
15:10, 16:20 Х/ф «ВІЙНА ЗА
ПЛАНЕТУ МАВП»
20:20 Прорвемось!
21:25 Т/с «Пес-4»
22:45 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ
05:10 Абзац
06:49, 08:09 Kids Time
06:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
08:10 М/ф «Том і Джеррі:
Загублений дракон»
09:10 М/ф «Кунг-фу Панда 2»

»

Лікується атовець, як
учасник проекту «Біотех–реабілітація поранених», в столичній клініці «Ілая». У стегні
Сергія прижилося сім сантиметрів вирощеної завдяки
біотехнологіям кістки. Нині
він готується до останньої,
уже п’ятнадцятої (в клініці
«Ілая» — сьомої), операції з
відновлення ноги — вирівнювання стопи та пальців.

ТБ

Справжнім
ангелом–охоронцем для нього стала волинська волонтерка Наталія
Попова (Соколова), завдяки їй і Центру волонтерів
People’s Project були зібрані
гроші на дороговартісні хірургічні втручання. Та на останню операцію терміново
потрібно 107 тисяч 217 гривень (частина грошей уже є).
Оскільки держава не підтримує біотехнології у лікуванні, атовець може сподіватися лише на нашу допомогу.
Із тривогою і надією чекають на завершення лікування і сам Сергій, і його
близькі. Щиро хочеться, аби
вже нарешті закінчились поневіряння молодого бійця.
Пам’ятаймо, якою ціною
заплачено за нашу мирну золотаву осінь. Зробімо і свій маленький внесок
в одужання дивовижного
оптиміста і незламного героя Сергія Михальчука!
Номер телефону Сергія — 068 624 76 62. Гроші на операцію можна
перерахувати на картку
ПриватБанку: 5168 7573
4561 4061, Михальчук
Ольга Анатоліївна (дружина); картку Ощадбанку: 5167 4900 5184 3895,
Михальчук Сергій Сергійович; або ж безпосередньо на рахунок Сергія у Центр волонтерів
People’s Project. n

Перезавантаження.
Америка»
11:00 Х/ф «ХЕНКОК»
16:15, 22:00 «Орел і Решка.
13:00 Х/ф «ЛЮДИНА - МУРАХА»
Морський сезон»
15:10 Х/ф «ТОР 2. ЦАРСТВО
23:00 «Орел і Решка.
ТЕМРЯВИ»
Навколосвітня подорож»
17:20 Таємний агент
2+2
19:00 Ревізор
21:40 Страсті за ревізором
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
МЕГА
08:50 Т/с «Пляжний коп-4»
09:30, 18:15 «Спецкор»
06.00 Бандитська Одеса 07.40,
13.55 Правда життя 08.45 Земля: 10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50 Т/с «Опер за викликом»
код знищення 09.45 Пригоди
14:35 Х/ф «НА МЕЖІ»
Остіна Стівенса 10.45 Скептик
16:20 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР.
11.55 Там, де нас нема 12.50,
У ПОШУКАХ СКАРБІВ
19.40 Речовий доказ 14.55 Як
УГАРІТА»
будували замки 15.50, 21.45
19:25, 20:35 Т/с «Ментівські війни.
Річкові монстри 16.45, 22.45 Під
Харків»
іншим кутом 17.45 Азія класу
21:40, 23:25 Т/с «Кістки»
люкс 18.45, 20.50 Секретні
території 23.45 Бойові сили
ZIK
01.45 Містична Україна 03.15
07.00 Перші про головне.
Секти. Контроль свідомості
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
04.00 Прокляття відьом 05.15
програма «Йдемо разом» 08.00,
Запрограмовані долі
09.00, 11.00 Перші про головне.
Ранок. Новини 08.15, 09.10 Д/ф
К-1
«Дзеркало історії» 09.55, 11.15,
06:30 «TOP SHOP»
13.15, 16.10, 17.15, 18.10 Перші
07:40 М/с «Міа та я - 2»
про головне. Коментарі 12.05
08:15 М/с «Каспер»
Докаz 13.00, 15.00 Перші про
09:00 Т/с «Мисливці за
головне. День. Новини 15.20,
реліквіями»
19.15 VOX POPULI 16.00 Перші
10:50, 17:15 Т/с «Доктор Хаус»
про головне. День. Дайджест
14:15 «Орел і Решка. Навколо
17.00, 19.00 Перші про головне.
світу»
Вечір. Новини 18.00 Перші про
головне. Вечір. Дайджест 20.00
15:15, 21:00 «Орел і Решка.

HARD з Влащенко 21.00 Перші
про головне. Підсумки 21.35
Гра з вогнем 22.30 Гра в класику
з Сергієм Рахманіним 23.30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Принцеса Лілліфі»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
15.00 Віталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
21.00 Зірконавти
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Сімейка У

Р

Е

К

18:00 Передмова до «ІнтерМілан» (2002 /2003).
Золота Колекція Ліги
чемпіонів з А. Шевченком.
Прем’єра
18:05 Інтер - Мілан. 1/2 фіналу
(2002 /2003). Золота
Колекція Ліги чемпіонів
з А. Шевченком. Прем’єра
20:05 Ювентус - Кальярі.
Чемпіонат Італії
21:55 LIVE. Гаддерсфілд - Фулгем.
Чемпіонат Англії

UA: РІВНЕ

07.00 Гімн. Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 Новини
09.00 Кулінарно-літературне
шоу «Енеїда» 13.40 Суботня
тема 14.10 «Українська читанка»
ФУТБОЛ-1
14.15 Т/ф «Українська рапсодія»
06:00 Вулвергемптон - Тоттенгем. 1 ч. 14.45 Лайфхак українською
15.00 Д/ф «Сонар» 16.00
Чемпіонат Англії
Д/ф «Орегонський путівник».
07:45 Журнал Ліги чемпіонів
Мистецький пульс Америки
08:15 Шахтар - Динамо.
17.10 Д/ф «Пліч-о-пліч» 17.30
Чемпіонат України
Т/с «Незвичайні культури» 18.05
10:00 «Великий футбол»
Програма «Розсекречена історія»
11:45, 17:00, 19:55 Топ-матч
12:00 Удінезе - Мілан. Чемпіонат 19.25 Тема дня 19.50 КіноWall
з Сергієм Тримбачем 20.15
Італії
Неосцена з Олегом Вергелісом
13:50 Чорноморець - Зоря.
Чемпіонат України
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
15:40, 22:45 Футбол NEWS
НОВА ВОЛИНЬ
16:05 Журнал Ліги Європи.
Прем’єра
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
17:05 Чемпіонат Італії. Огляд туру. «Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини
Прем’єра
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09:00, 09:33 «Енеїда» 13:40
«Тема дня». Сурдопереклад
14:10 «Українська читанка» 14:17
Радіодень «Модуль знань» 15:00
Д/ф «Сонар» 16:00 Орегонський
путівник 16:30 Мистецький пульс
Америки 17:10 «Пліч-о-пліч»
17:36 Д/ц «Незвичайні культури»
18:05 «Розсекречена історія»
19:20 «Тема дня». («Прямий»
ефір) 19:46 КіноWall з Сергієм
Тримбачем 20:11 NeoСцена
з Олегом Вергелісом 20:40
Новини. Сурдопереклад

ЕСПРЕСО
00.00, 03.00, 08.30 «Політичний
Маринад» 01.00 «Світ на цьому
тижні» 02.00, 05.30 «Княжицький»
04.00, 06.30 «Студія Захід» з
Антоном Борковським 05.00
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 07.30 «Суботній
політклуб» 09.30 «Людей і право»
з Борисом Захаровим 09.55,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Новини 10.05,
15.15 «Погода» з Наталкою
Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
13.10, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
18.15 Коментар 15.30, 22.30
«Ваша Воля» 19.00 «Великий ефір
Василя Зими» 21.00 «Вердикт»
з Сергієм Руденком 21.55 «Твій
ID-документ» 22.00 «Поліцейська
хвиля» 23.00 «#Скандали_тижня»
23.30 «Культ: Експрес» з Марією
Бурмакою

ВІВТОРОК, 6 ЛИСТОПАДА
УТ-1
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:40 Т/с
«Еліза» 11:25, 14:05 Телепродаж
12:00 Д/ц «Смаки культур» 12:25
Д/ц «Смачні історії» 13:10, 14:30
РадіоДень 13:35 Д/ц «Незвичайні
культури» 15:15 Т/с «Галерея
Вельвет» 16:55 Фольк-music
18:00 Інформаційна година
19:00 Пліч-о-пліч 19:35 Д/с
«Жива природа» 19:50 Т/с «За
службовим обов’язком» 21:25
UA:Спорт 21:45 Наші гроші
22:15 Д/ц «Подорож відкритим
космосом» 22:50 Розсекречена
історія 23:45 #БібліоFUN з
Ростиславом Семківим

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Чотири весілля»
10:50, 12:20 «Одруження
наосліп»
12:50, 14:35 «Міняю жінку»
15:45 «Сімейні мелодрами»
17:10 Т/с «Величне століття.
Нова володарка»

19:20 «Секретні матеріали»
20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Дві матері»
21:45, 23:25 «Модель XL - 2»

ІНТЕР
04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 04.45
«Top Shop» 05.15, 20.00
«Подробиці» 06.00 Мультфільм
06.15, 23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 10.10 Т/с
«Клон» 11.10, 12.25 Т/с «Пуаро
Агати Крісті» 13.50 «Правила
виживання» 14.50, 15.45, 16.45
«Речдок» 21.00 Т/с «Голос з
минулого» 22.00 Т/с «Катя»
00.00 Х/ф «ЄДИНА ДОРОГА»
02.00 «Орел і Решка. Морський
сезон 2» 02.45 «Орел і Решка.
Шопінг»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Свекруха або невістка
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти
справедливості 16+

16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Лікар Ковальчук 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Акварелі»
23:30 Т/с «CSI: Маямі»

СТБ
06:00 Т/с «Коли ми вдома»
06:55, 15:25 Все буде добре!
08:55, 19:00, 23:35 Т/с «Коли ми
вдома. Нова історія»
09:55, 20:00, 22:45 МастерШеф
12+
13:20 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис 16+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Один за всіх 16+

УТ-1

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Чотири весілля»
10:40, 12:20 «Одруження
наосліп»
12:50, 14:35 «Міняю жінку»
15:45 «Сімейні мелодрами»
17:10 Т/с «Величне століття.
Нова володарка»

19:20 «Секретні матеріали»
20:35 «Чистоnews 2018»
20:45 Т/с «Дві матері»
21:45, 22:45, 23:55 «Світ
навиворіт - 10: Бразилія»

16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Лікар Ковальчук 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Акварелі»

ІНТЕР

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
06:10 Все буде добре!
08:15, 19:00, 23:40 Т/с «Коли ми
вдома. Нова історія»
09:15, 20:00, 22:45 МастерШеф
12+
12:50 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис 16+
15:25 Все буде добре! 16+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Один за всіх 16+

УКРАЇНА

УТ-1

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Чотири весілля»
10:40, 12:20 «Одруження
наосліп»
12:55, 14:40 «Міняю жінку»
15:50 «Сімейні мелодрами»
17:10 Т/с «Величне століття.
Нова володарка»
19:20 «Секретні матеріали»
20:35 «Чистоnews 2018»

20:45 Т/с «Дві матері»
21:45 «Гроші 2018»
22:30 «Право на владу 2018»

ІНТЕР
03.35, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 04.20,
20.00 «Подробиці» 05.05
«Top Shop» 05.35 Мультфільм
06.10, 22.50 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 10.10 Т/с
«Клон» 11.00, 12.25 Т/с «Пуаро
Агати Крісті 2» 13.50 «Правила
виживання» 14.50, 15.45, 16.45
«Речдок» 21.00 Концерт «Ірина
Білик і гурт «ТІК». Найкращі
українські хіти» 23.45 Х/ф «ВІЙ»
02.30 Х/ф «ТРАВНЕВА НІЧ,
АБО УТОПЛЕНА» 03.25 «Орел і
Решка. Шопінг»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Свекруха або невістка
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти
справедливості 16+
16:00 Історія одного злочину 16+

НОВИЙ КАНАЛ
06:24, 07:49 Kids Time
06:25 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:50 Київ вдень та вночі 16+
08:50 Т/с «Любов напрокат»
09:50 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
16:00, 21:00 Пацанки. Нове
життя 16+
17:00, 19:00 Екси 16+
22:00 Х/ф «ЗНАМЕННЯ»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
07.40, 13.55 Правда життя
08.10 Дивовижна Індія 09.45
Азія класу люкс 10.45 Скептик
11.55 Там, де нас нема 12.50,
19.40 Речовий доказ 14.55 Як
ICTV
будували замки 15.55, 21.45
05:35, 10:10 Громадянська
Річкові монстри 16.45, 22.45 Під
оборона
іншим кутом 17.50 Міста мрій
06:30 Ранок у великому місті
18.45, 20.50 Секретні території
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
23.45 Шпигунство та змови
Факти
02.15 Прокляття скіфських
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
курганів 03.00 Бізнес на
11:10 Я зняв!
залякуванні 03.45 Зворотний бік
12:00, 13:20 Х/ф
Місяця 04.30 Таємниці пірамід
«НЕЩАДНИЙ»
05.00 Смарт-шоу
14:50, 16:20 Т/с «Пес»
17:40 Т/с «Марк+Наталка»
К-1
20:20 Секретний фронт
06:30 «TOP SHOP»
21:25 Т/с «Пес-4»
07:40 М/с «Міа та я - 2»
22:45 Скетч-шоу «На трьох» 16+
08:15 М/с «Каспер»
23:55 Х/ф «ЕФЕКТ КОЛІБРІ»

ТБ

ЧЕТВЕР, 8 ЛИСТОПАДА
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:40 Т/с
«Еліза» 11:25, 14:05 Телепродаж
12:00 Д/ц «Смачні історії»
13:10, 14:30 РадіоДень 13:35
Д/ц «Гордість світу» 15:15 Т/с
«Галерея Вельвет» 16:55 Промінь
живий 18:00 Інформаційна
година 19:00 #ВУКРАЇНІ 19:35
Д/с «Жива природа» 19:50 Т/с
«За службовим обов’язком»
21:25 UA:Спорт 21:45 Схеми.
Корупція в деталях 22:15 Д/ц
«Подорож відкритим космосом»
22:50 Сильна доля 23:45
#МузLove з Любою Морозовою

МЕГА

ТБ

04.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 04.45 «Top
Shop» 05.15, 20.00 «Подробиці»
06.00 Мультфільм 06.15, 23.10
«Слідство вели... з Леонідом
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
10.10 Т/с «Клон» 11.10, 12.25
Т/с «Пуаро Агати Крісті 2» 13.50
«Правила виживання» 14.50,
15.45, 16.45 «Речдок» 21.00 Т/с
«Голос з минулого» 22.00 Т/с
«Катя» 00.00 Х/ф «ХТО СТУКАЄ
У ДВЕРІ ДО МЕНЕ» 02.00 Х/ф
«І ЖИТТЯ, І СЛЬОЗИ,
І ЛЮБОВ»

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Свекруха або невістка
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Агенти
справедливості 16+

НОВИЙ КАНАЛ
06:09, 07:24 Kids Time
06:10 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:25 Київ вдень та вночі 16+
08:20 Т/с «Любов напрокат»
09:20 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
14:50 Будиночок на щастя 12+
17:00, 19:00 Вар’яти 12+
21:00 Пацанки. Нове життя 16+
22:00 Х/ф «СВЯЩЕНИК»

06.00 Бандитський Київ
07.40, 13.55 Правда життя
08.45 Дивовижна Індія 09.45
Пригоди Остіна Стівенса 10.45
Скептик 11.55, 02.20 Там, де
нас нема 12.50, 19.40 Речовий
доказ 14.55 Як будували замки
ICTV
15.55, 21.45 Річкові монстри
05:35, 20:20 Громадянська
16.45, 22.45 Під іншим кутом
оборона
17.50 Міста мрій 18.45 Їжа
06:30 Ранок у великому місті
богів 20.50 Секретні території
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 23.45 Шпигунство та змови
Факти
00.40 Містична Україна 05.35
09:15, 19:20 Надзвичайні новини Бандитська Одеса
10:10 Прорвемось!
К-1
11:10 Я зняв!
12:05, 13:20, 16:20 Х/ф
06:30 «TOP SHOP»
«ТРОЯ»
07:40 М/с «Міа та я - 2»
16:30 Т/с «Пес»
08:15 М/с «Каспер»
17:40 Т/с «Марк+Наталка»
09:00 Т/с «Пригоди Геркулеса»
21:25 Т/с «Пес-4»
10:50 Т/с «Дорогий доктор»
22:45 Скетч-шоу «На трьох» 16+ 14:15 «Орел і Решка. Навколо
23:55 Х/ф «МАРСІАНИН»
світу»

СЕРЕДА, 7 ЛИСТОПАДА
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Еліза» 11:25, 14:05
Телепродаж 12:00 Д/ц «Смачні
історії» 13:10 РадіоДень 13:35
Д/ц «Незвичайні культури» 14:30
52 вікенди 15:15 Т/с «Галерея
Вельвет» 16:55 Сильна доля
18:00 Інформаційна година
19:00 Шахтарська зміна 19:35
Д/с «Жива природа» 19:50 Т/с
«За службовим обов’язком»
21:25 UA:Спорт 21:45 Складна
розмова 22:15 Д/ц «Подорож
відкритим космосом» 22:50
Схеми. Корупція в деталях 23:20
Букоголіки 23:45 #KіноWALL з
Сергієм Тримбачем

ТБ

18:00 Т/с «Лікар Ковальчук 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Акварелі»
23:20 Контролер

СТБ
05:25 Т/с «Коли ми вдома»
06:20 Все буде добре! 16+
08:20 МастерШеф 12+
12:40 Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис 16+
15:25 Все буде добре!
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Один за всіх 16+
19:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
20:00, 22:45 Зважені та щасливі
12+

ICTV
05:35, 20:10 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 20:55
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Секретний фронт
11:10 Я зняв!
12:00, 13:20 Х/ф «ЕФЕКТ
КОЛІБРІ»
14:50, 16:20 Т/с «Пес»
17:40 Т/с «Марк+Наталка»
21:15 Т/с «Пес-4»
22:20 Нові лідери

НОВИЙ КАНАЛ
06:19, 07:49 Kids Time
06:20 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:50 Київ вдень та вночі 16+
08:50 Т/с «Любов напрокат»
09:50 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
16:00, 21:00 Пацанки. Нове
життя 16+
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
22:00 Х/ф «СКАЖЕНІ
ПЕРЕГОНИ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.40,
13.55 Правда життя 08.10
Дивовижна Індія 09.45 Міста
мрій 10.45 Скептик 11.55
Там, де нас нема 12.50, 19.40
Речовий доказ 14.55, 23.45
Шпигунство та змови 15.55,
21.45 Річкові монстри 16.45,
22.45 Під іншим кутом 17.50
Пригоди Остіна Стівенса 18.45
Секретні території 20.50 Їжа
богів 00.40 Містична Україна
02.15 Бандитська Одеса

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Міа та я - 2»
08:15 М/с «Каспер»
09:00 Т/с «Пригоди Геркулеса»
10:50 Т/с «Дорогий доктор»
14:15 «Орел і Решка. Навколо
світу»

15:15, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
16:15, 22:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
17:15 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 08:55 Т/с «Пляжний коп-4»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:00 «Облом.UA.»
13:30 Х/ф «КРИШТАЛЕВІ
ЧЕРЕПИ»
15:20 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР.
ПРОКЛЯТТЯ ГРОБНИЦІ
ЕХНАТОНА»
19:25, 20:35 Т/с «Ментівські
війни. Харків»
21:40, 23:25 Т/с «Кістки»

ZIK

15.20, 19.15 VOX POPULI 16.00
Перші про головне. День.
Дайджест 17.00, 19.00 Перші
про головне. Вечір. Новини
18.00 Перші про головне. Вечір.
Дайджест 20.00 Хард-ток-шоу
«DROZDOV» 21.00 Перші про
головне. Підсумки 21.35 Ток-шоу
«Злий дім» 23.00 Громадська
прокуратура 23.30 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «КАЗКОВА КРАЇНА
ДОСТАТКУ»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
14.00, 21.00 Зірконавти
15.00 Віталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Сімейка У

ФУТБОЛ-1

07.00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
програма «Йдемо разом» 08.00,
09.00, 11.00 Перші про головне.
Ранок. Новини 08.15, 09.10
Д/ф «Дзеркало історії» 09.55,
11.15, 13.15, 16.10, 17.15, 18.10
Перші про головне. Коментарі
12.05 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко 13.00, 15.00 Перші
про головне. День. Новини

06:00, 16:05 «Європейський
WEEKEND»
06:45, 19:10 Журнал Ліги
чемпіонів
07:15 Чемпіонат Англії. Огляд
туру
08:10 Челсі - Кристал Пелес.
Чемпіонат Англії
10:00, 15:40, 22:45 Футбол
NEWS

09:00 Т/с «Пригоди Геркулеса»
10:50 Т/с «Дорогий доктор»
14:15 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15:15, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
16:15, 22:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
17:15 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

20.00 HARD з Влащенко 13.00,
15.00 Перші про головне. День.
Новини 15.20, 19.15 VOX POPULI
16.00 Перші про головне. День.
Дайджест 17.00, 19.00 Перші
про головне. Вечір. Новини
18.00 Перші про головне. Вечір.
Дайджест 21.00 Перші про
головне. Підсумки 21.35 Гра Z
вогнем 22.30 Перші другі 23.30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 08:55 Т/с «Пляжний
коп.-4»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Помста природи»
13:15 Х/ф «ОБЩАК»
15:20 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР.
НЕБЕСНА ЗІРКА»
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
війни. Харків»
21:35, 23:20 Т/с «Кістки»

ZIK

UA: РІВНЕ

15:15, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
16:15, 22:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
17:15 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»

19.00 Перші про головне.
Вечір. Новини 18.00 Перші про
головне. Вечір. Дайджест 20.00
Докаz 21.00 Перші про головне.
Підсумки 21.35 Прямим текстом
з Остапом Дроздовим 23.00
Стежками війни 23.30 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

ZIK
07.00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
програма «Йдемо разом»
08.00, 09.00, 11.00 Перші про
головне. Ранок. Новини 08.15,
09.10 Д/ф «Дзеркало історії»
09.25 Добрий ZIK 09.55, 11.15,
13.15, 16.10, 17.15, 18.10 Перші
про головне. Коментарі 12.05
Хард-ток-шоу «DROZDOV»
13.00, 15.00 Перші про головне.
День. Новини 15.20, 19.15
VOX POPULI 16.00 Перші про
головне. День. Дайджест 17.00,

12:10 Црвена Звезда Ліверпуль. Ліга чемпіонів
УЄФА
13:55, 19:20 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
15:10 «Сіткорізи». Прем’єра
16:05 «Ліга чемпіонів. ONLINE»
18:25 Журнал Ліги Європи
19:40 LIVE. Валенсія - Янг Бойз.
Ліга чемпіонів УЄФА
21:50 LIVE. Ювентус - МЮ. Ліга
чемпіонів УЄФА

07.00 Гімн. Ранкове шоу
«Добрий ранок» 07.30, 08.00,
08.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.40
Новини 09.00 Д/С «Дешевий
відпочинок» 09.30 Д/Ф «Смаки
культур» 13.40, 19.25 Тема дня
14.10 «Українська читанка»
14.15 Т/Ф «Українська рапсодія»
3 ч. 14.40 Лайфхак українською
15.00 Д/С «Неповторна
природа» 15.35 Д/С «Таємниці
підводного світу» 16.00 Д/Ф
«Орегонський путівник» 17.10
Програма розслідувань «Наші
гроші» 17.35 Лекції. 100 років
мистецтва 18.00 Х/ф «ЗА
СЛУЖБОВИМ ОБОВ’ЯЗКОМ»
19.50 Д/Ф «Океан Вет»

ФУТБОЛ-1

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «БІЛОСНІЖКА»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
14.00, 21.00 Зірконавти
15.00 Віталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Сімейка У

«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини
09:00 Дешевий відпочинок
09:33 Д/с «Смаки культур» 13:40
«Тема дня». Сурдопереклад
14:09 «Українська читанка»
14:17 Радіодень «Модуль
знань» 15:00 Д/с «Незвідані
шляхи» 16:00 Орегонський
путівник 16:30 Мистецький
пульс Америки 17:10 «Своя
земля» 17:36 «100 років історії»
18:00 Серіал «За службовим
обов’язком» 19:20 «Тема дня»
(«Прямий» ефір) 19:46 БібліоFun
з Ростиславом Семківим 20:11
МузLove з Любою Морозовою
20:40 Новини. Сурдопереклад

ЕСПРЕСО

00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00,
08.00, 21.00 «Вердикт» з Сергієм
Руденком 03.00, 05.30, 15.30,
22.30 «Ваша Воля» 03.30
«Поліцейська хвиля» 04.00
«Суботній політклуб» 05.00
«Культ: Експрес» з Марією
Бурмакою 09.00 «Подорожуй
вдома» 09.30 «Успішні в Україні»
09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Новини 10.05, 15.15 «Погода» з
Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 12.15,
17.10, 18.15 Коментар 22.00
НОВА ВОЛИНЬ «Шустрова Live» 23.00 «Досьє» з
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок Сергієм Руденком

ТЕТ

07.00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
програма «Йдемо разом» 08.00,
09.00, 11.00 Перші про головне.
Ранок. Новини 08.15, 09.10 Д/ф
«Дзеркало історії» 09.55, 11.15,
13.15, 16.10, 17.15, 18.10 Перші
про головне. Коментарі 12.05,

2+2

UA: РІВНЕ
07.00 Гімн. Ранкове шоу
«Добрий ранок» 07.30, 08.00,
08.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.40
Новини 09.00 Д/С «Дешевий
відпочинок» 09.30 Д/Ф «Смаки
культур» 13.40, 19.25 Тема дня
14.10 «Українська читанка»
14.15 Т/Ф «Українська рапсодія»
2 ч. 14.40 Лайфхак українською
15.00 Д/С «Незвідані шляхи»
16.00 Д/Ф «Орегонський
путівник» 17.10 Публіцистична
програма «Своя земля» 17.35
Лекції. 100 років історії 2 вип.
18.00 Х/ф «ЗА СЛУЖБОВИМ
ОБОВ’ЯЗКОМ» 19.50 Бібліофан
з Ростиславом Семківим 20.15
Музlove з Любою Морозовою

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «БЛАКИТНА СВІЧКА»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
14.00, 21.00 Зірконавти
15.00 Віталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Сімейка У

06:00 Монако - Брюгге. Ліга
чемпіонів УЄФА
07:45 «Моя гра» Р. Яремчук
08:15 Наполі - ПСЖ. Ліга
чемпіонів УЄФА
10:00, 15:40, 22:45 Футбол
NEWS
10:25 Інтер - Барселона. Ліга
чемпіонів УЄФА

06:00 Мультфільми
08:00, 08:55 Т/с «Пляжний коп-4»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Облом.UA.»
15:30 Х/ф «ДЕНЬ, КОЛИ
ЗЕМЛЯ ЗУПИНИЛАСЬ»
19:25, 20:30 Т/с «Ментівські
війни. Харків»
21:35, 23:20 Т/с «Кістки»

10:25 Чорноморець - Зоря.
Чемпіонат України
12:10 «Великий футбол»
13:55 Ювентус - Кальярі.
Чемпіонат Італії
16:55 Арсенал - Ліверпуль.
Чемпіонат Англії
18:40 «Моя гра» Р. Яремчук
19:40 LIVE. Црвена Звезда Ліверпуль. Ліга чемпіонів
УЄФА
21:50 LIVE. «Ліга чемпіонів.
ONLINE»

08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини
09:00 Дешевий відпочинок
09:33 Д/с «Смаки культур» 13:40
«Тема дня». Сурдопереклад
14:09 «Українська читанка»
14:17 Радіодень «Модуль знань»
15:00 Д/с «Неповторна природа»
15:26 Д/с «Таємниці підводного
світу» 16:00 Орегонський
путівник 16:29 Мистецький пульс
Америки 17:10 «Наші гроші»
17:36 100 років мистецтва
18:00 Серіал «За службовим
обов’язком» 19:20 «Тема дня»
(«Прямий» ефір) 19:46 Д/с
«Океан Вет» 20:40 Новини.
Сурдопереклад

ЕСПРЕСО

00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00,
08.00, 21.00 «Вердикт» з
Сергієм Руденком 03.00,
05.30, 15.30, 22.30 «Ваша Воля»
03.30 «Шустрова Live» 04.00
«#Скандали_тижня» 04.30
«Культ: Експрес» з Марією
Бурмакою 05.00 «Поліцейська
хвиля» 09.00 «PRO здоров’я»
з Іриною Коваль 09.55, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Новини 10.05,
15.15 «Погода» з Наталкою
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
НОВА ВОЛИНЬ 13.10, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок 18.15 Коментар 22.00 «Вартові
Еспресо» 23.00 «Княжицький»
«Нової Волині» 07:30, 08:00,

15:10 «Моя гра» Р. Яремчук
16:05 Ман Сіті - Шахтар. Ліга
чемпіонів УЄФА
17:55 «Ніч Ліги чемпіонів»
18:45 Топ-матч
19:00, 21:50 «Шлях до Баку»
19:50 LIVE. Динамо (К) - Ренн.
Ліга Європи УЄФА
22:20 LIVE. Бетіс - Мілан. Ліга
Європи УЄФА
23:55 Генк - Бешикташ. Ліга
Європи УЄФА. Прем’єра

UA: РІВНЕ

07.00 Гімн. Ранкове шоу
«Добрий ранок» 07.30,
08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
19.00, 20.40 Новини 09.00
Д/С «Дешевий відпочинок»
09.30 Д/Ф «Смаки культур»
13.40, 19.25 Тема дня 14.10
«Українська читанка» 14.15 Т/Ф
«Відлуння Олександрії» 14.40
ФУТБОЛ-1
Лайфхак українською 15.00
06:00 Ворскла - Львів. Чемпіонат Д/С «Неповторна природа»
15.35 Д/С «Таємниці підводного
України
світу» 16.00 Д/Ф «Орегонський
07:45 «Сіткорізи»
путівник» 17.10 Ток-шоу
08:15 Валенсія - Янг Бойз. Ліга
«Складна розмова» 17.40 Лекції.
чемпіонів УЄФА
100 років кіно 18.00 Х/ф «ЗА
10:00, 15:40, 20:40, 22:45
СЛУЖБОВИМ ОБОВ’ЯЗКОМ»
Футбол NEWS
19.50 Д/С «Сироти дикої
10:25 Ювентус - МЮ. Ліга
природи»
чемпіонів УЄФА
12:10 Наполі - ПСЖ. Ліга
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
чемпіонів УЄФА
НОВА ВОЛИНЬ
13:55 Огляд середи. Ліга
07:00, 07:35, 08:05, 08:35
чемпіонів УЄФА

«Ранок «Нової Волині» 07:30,
08:00, 08:30, 13:30, 17:00,
19:00 Новини 09:00 Дешевий
відпочинок 09:33 Д/с «Смаки
культур» 13:40 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:09
«Українська читанка» 14:17
Радіодень «Модуль знань» 15:00
Д/с «Неповторна природа»
15:26 Д/с «Таємниці підводного
світу» 16:00 Орегонський
путівник 16:29 Мистецький
пульс Америки 17:10 «Складна
розмова» 17:36 100 років кіно
18:00 Серіал «За службовим
обов’язком» 19:20 «Тема дня»
(«Прямий» ефір) 19:46 Д/с
«Сироти дикої природи» 20:40
Новини. Сурдопереклад

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00, 08.00
«Вердикт» з Сергієм Руденком
03.00, 05.30, 15.30 «Ваша Воля»
03.30, 09.30 «Вартові Еспресо»
04.00 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 05.00, 09.00
«Шустрова Live» 09.55, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Новини 10.05,
15.15 «Погода» з Наталкою
Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
13.10, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
18.25 Коментар 18.15 «АгроЕкспрес» 21.00 «ПолітКлуб
Віталія Портнікова» 22.20 «Нові
лідери»

П’ЯТНИЦЯ, 9 ЛИСТОПАДА
УТ-1
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Еліза» 10:30,
14:05 Телепродаж 11:00 XVIII
Радіодиктант національної
єдності. До Дня української
писемності та мови 12:00, 23:00
Лайфхак українською 12:25
Д/ц «Смачні історії» 13:10,
14:30 РадіоДень 13:35, 23:20
Д/ц «Гордість світу» 15:15 Т/с
«Галерея Вельвет» 16:55 Енеїда
18:00 Інформаційна година
19:00 Перший на селі 19:35 Д/с
«Жива природа» 19:50 Т/с «За
службовим обов’язком» 21:25
UA:Спорт 22:00 Перша шпальта
22:30 Букоголіки

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Чотири весілля»
10:45, 12:20 «Одруження
наосліп»
12:45, 14:35 «Міняю жінку»
15:45 «Сімейні мелодрами»
17:10 Т/с «Величне століття.
Нова володарка»

19:20 «Секретні матеріали»
20:15 «Ліга сміху 2018»
22:20 «Ігри приколів 2018»
23:20 «Розсміши коміка»

ІНТЕР
04.45 «Top Shop» 05.15
«Подробиці» 06.00 Мультфільм
06.15, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 10.10 Т/с
«Клон» 11.10, 12.25 Т/с «Пуаро
Агати Крісті 2» 13.50 «Правила
виживання» 14.50, 15.45, 16.45,
01.40 «Речдок» 18.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці тижня» 23.50 Х/ф
«АЛЕГРО З ВОГНЕМ»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Свекруха або невістка
11:20 Реальна містика
13:25, 15:30 Т/с «На самій межі»
18:00 Т/с «Лікар Ковальчук 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
22:00 Т/с «Акварелі»
23:20 Слідами

УТ-1

ІНТЕР
04.10 Д/п «Костянтин Меладзе.
Сірий кардинал» 04.50 «Top
Shop» 05.20 «Удачний проект»
06.00 Мультфільм 07.00
«Чекай на мене. Україна» 08.50
«Слово Предстоятеля» 09.00
Х/ф «БЕРЕМО ВСЕ НА СЕБЕ»
10.30 Д/п «Ватутін» Прем’єра
11.15 Х/ф «ВОНИ БОРОЛИСЯ
ЗА БАТЬКІВЩИНУ» 14.30
Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЄЧКА ТА
«КАТЮША» 16.10 Х/ф «А ЗОРІ
ТУТ ТИХІ...» 20.00 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх» 22.30
«Великий бокс. Олександр Усик Тоні Белью» 01.30 Х/ф «ХАЗЯЇН
ТАЙГИ» 03.00 Д/п «Людмила
Гурченко. По той бік карнавалу»

1+1
06:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
07:00 «Гроші 2018»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 10:35, 11:15 «Їмо за 100»
11:55, 23:15 «Світське життя
2018»
13:00 «Модель XL - 2»
14:40 Х/ф «РЖЕВСЬКИЙ
ПРОТИ НАПОЛЕОНА»
16:20 «Вечірній квартал 2018»
18:30 «Розсміши коміка 2018»
20:15 «Українські сенсації»
21:15 «Вечірній квартал»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:15 Зірковий шлях
07:45, 15:20 Т/с «Акварелі»
17:00, 20:00 Т/с «Всупереч долі»
22:00 Т/с «Андрійко»

СТБ
06:05 Т/с «Коли ми вдома»
07:05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08:05 Караоке на Майдані
09:05 Все буде смачно!

ТБ

11:00 Битва екстрасенсів 16+
13:05 Зважені та щасливі 12+
16:00 Хата на тата 12+
19:00 Х-Фактор
22:05 Цієї миті рік потому 12+

ICTV
05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:20, 12:45, 18:45 Факти
05:40 Більше ніж правда
07:25 Я зняв!
09:20 Дизель-шоу 12+
10:45, 11:45 Особливості
національної роботи-4
13:00 Скетч-шоу «На трьох» 16+
15:20 Т/с «Пес»
19:10 Т/с «Пес-4»
20:15 Х/ф «ЛЮДИ ІКС»
22:20 Х/ф «ЛЮДИ ІКС-2»

НОВИЙ КАНАЛ
05:59, 07:49 Kids Time
06:00 М/с «Лунтік і його
друзі»
07:15 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:50 Заробітчани
13:50 Вар’яти 12+
15:45 Хто зверху? 12+
17:30 М/ф «Іван Княженко і
Сірий вовк»
19:20 М/ф «Іван Княженко і
Сірий вовк 2»

УТ-1

1+1
06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
07:00 «Українські сенсації»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 М/ф «Маша і ведмідь»
10:00 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
11:00, 12:00, 13:20 «Світ
навиворіт - 3: Танзанія,
Ефіопія»
14:50 «Світ навиворіт - 2:
Індія»

15:50 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРА:
РОЗШУК ДОМАШНІХ
ТВАРИН»
17:40 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРА:
КОЛИ ПРИРОДА
КЛИЧЕ»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками»
23:40 «Ліга сміху 2018»

ІНТЕР
03.40 Ток-шоу «Стосується
кожного» 05.50 Мультфільм
06.25 Х/ф «БЕРЕМО ВСЕ НА
СЕБЕ» 08.00 «Удачний проект»
09.00 «Готуємо разом» 10.00
«Орел і Решка. Морський
сезон 2» 11.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження. 3 сезон»
12.10 «Крутіше всіх» 14.10
Д/п «Перша світова. Справа
принципу» 15.20 Х/ф «ДОКТОР
ЖИВАГО» 20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «ШУКАЧ ВОДИ»
23.00 Х/ф «ДО ПОБАЧЕННЯ
ТАМ, НАГОРІ» 01.15 «Речдок»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:40 Т/с «Всупереч долі»
12:35 Т/с «Потрібен чоловік»
17:00, 21:00 Т/с «Утікачка»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою

21:00 Х/ф «ДОКТОР
СТРЕНДЖ»
23:15 Х/ф «ДЗЕРКАЛА»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 06.30
Брама часу 07.20 Їжа богів
08.20, 18.05 У пошуках істини
10.10 Шпигунство та змови
12.05 Америка в кольорі 14.00
Дивовижна Індія 15.05 Диво з
острова Борнео 16.05 Річкові
монстри 00.00 Ілюзії сучасності
01.00 Місця сили 04.20
Містична Україна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 М/с «Каспер»
08:30 «Дай лапу»
09:00 Т/с «Пригоди Геркулеса»
11:50 «Ух ти show»
12:50 М/ф «Барбі як Рапунцель»
14:30, 21:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
22:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «102. Поліція»

ТБ

НЕДІЛЯ, 11 ЛИСТОПАДА
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини 09:35 Х/ф «ЕСТЕР
ПРЕКРАСНА» 11:25 Д/ц «Світ
дикої природи» 12:00 Енеїда
13:00 Лайфхак українською
13:25, 16:40 Телепродаж 13:50
#ВУКРАЇНІ 14:20 Перший на
селі 15:00 Фольк-music 16:05
Шахтарська зміна 17:00 Т/с
«Галерея Вельвет» 20:00 Д/ц
«Ігри імператорів» 16+ 21:25
Розважальна програма з
Майклом Щуром 22:00 Промінь
живий 23:10 Д/ц «Неповторна
природа»

2+2

06:00 Мультфільми
10:50 Страсті за ревізором
СТБ
08:00, 08:55 Т/с «Пляжний коп-4»
13:20 Пацанки. Нове життя 16+
05:55 Т/с «Коли ми вдома»
09:35, 18:15 «Спецкор»
16:20, 19:00 Топ-модель 16+
06:50 Х/ф «ШКІЛЬНИЙ ВАЛЬС»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
21:40 Екси 16+
08:50 Х/ф «ОСІННІЙ
10:55, 17:20 «Загублений світ»
МАРАФОН»
12:55 Відеобімба
МЕГА
10:45 Т/с «Палка помста»
15:25 Х/ф «ЖИТТЯ НА МЕЖІ»
06.00
Бандитська
Одеса
07.40,
17:30, 22:00 Вiкна-Новини
19:25 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
13.55 Правда життя 08.45, 15.55,
18:00 Один за всіх 16+
НАЙКРАЩИХ»
21.45 Річкові монстри 09.45
19:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова Міста мрій 10.45 Скептик 11.55 21:20 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
історія»
НАЙКРАЩИХ-2»
Там, де нас нема 12.50, 19.40
20:00 Цієї миті рік потому 12+
23:20 «Змішані єдиноборства.
Речовий доказ 14.55, 23.45
22:45 Ультиматум 16+
UFC № 219»
Шпигунство та змови 16.45,
22.45 Під іншим кутом 17.50
ICTV
ZIK
Пригоди Остіна Стівенса 18.45
Секретні території 20.50 Їжа
07.00 Перші про головне.
05:35, 10:10 Громадянська
богів 00.40 Містична Україна
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
оборона
02.20 Таємниці кримінального
програма «Йдемо разом» 08.00,
06:30 Ранок у великому місті
світу
09.00, 11.00 Перші про головне.
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Ранок. Новини 08.15, 09.10
Факти
К-1
Д/ф «Дзеркало історії» 09.55,
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
06:30 «TOP SHOP»
11.15, 13.15, 16.10, 17.15, 18.10
11:10 Я зняв!
07:40 М/с «Міа та я - 2»
Перші про головне. Коментарі
12:30, 13:20 Х/ф
08:15 М/с «Каспер»
12.05 HARD з Влащенко 13.00,
«СТІЛЬНИКОВИЙ»
09:00 М/ф «Барбі як Рапунцель» 15.00 Перші про головне. День.
14:55, 16:20 Т/с «Пес»
10:50 Т/с «Дорогий доктор»
Новини 15.20, 19.15 VOX POPULI
17:40 Т/с «Марк+Наталка»
14:15 «Орел і Решка. Навколо
16.00 Перші про головне. День.
20:20 Антизомбі
світу»
Дайджест 17.00, 19.00 Перші
21:30 Дизель-шоу 12+
про головне. Вечір. Новини
15:15, 21:00 «Орел і Решка.
18.00 Перші про головне. Вечір.
Перезавантаження.
НОВИЙ КАНАЛ
Дайджест 20.00 FACE 2 FACE
Америка»
05:49, 07:04 Kids Time
з Тетяною Даниленко 21.00
16:15, 22:00 «Орел і Решка.
05:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
Перші про головне. Підсумки
Морський сезон»
07:05, 23:40 Київ вдень та
21.35 Політичне ток-шоу «Народ
17:15 Т/с «Доктор Хаус»
вночі 16+
проти!» 00.00 Історична правда
23:00 «Орел і Решка.
08:10 Ревізор
Навколосвітня подорож» з Вахтангом Кіпіані 03.10 Гараж

СУБОТА, 10 ЛИСТОПАДА
06:00, 09:35 М/с «Ведмедісусіди» 06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 21:00 Новини 10:00
Лайфхак українською 10:15
Д/ц «Це цікаво» 10:40 Чудова
гра 11:10, 16:40 Телепродаж
11:30 Хто в домі хазяїн? 12:00
Сильна доля 13:05 Х/ф «ЕСТЕР
ПРЕКРАСНА» 15:05 Казка
«Пані Завірюха» 16:10 Спільно
17:00 Т/с «Галерея Вельвет»
20:00 Розсекречена історія
21:25 Промінь живий 22:35 Д/ц
«Неповторна природа» 23:05
Світло

ТБ

20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «ЧЕТВЕР 12»

СТБ
06:15 Т/с «Коли ми вдома»
07:10 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
09:15 Все буде смачно!
11:10 Караоке на Майдані
12:10 МастерШеф 12+
17:55 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
19:00 Битва екстрасенсів 16+
21:00 Один за всіх 16+
22:15 Х-Фактор

ICTV
05:10 Скарб нації
05:15 Еврика!
05:20, 12:45, 18:45 Факти
05:50 Інсайдер
07:20 Т/с «Відділ 44»
11:45, 13:00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС»
14:00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС-2»
16:40 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ОСТАННЯ БИТВА»
20:35 Х/ф «ЛЮДИ
ІКС: ПОЧАТОК.
РОССОМАХА»
22:55 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ПЕРШИЙ КЛАС»

НОВИЙ КАНАЛ
05:40 Стендап-шоу
06:25, 07:00 Kids Time

08:55 «Загублений світ»
14:50 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ»
16:45 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-2»
18:45 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-3»
20:30 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
НАЙКРАЩИХ-4»
22:10 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
СОЛДАТ-3: НОВИЙ
ПОЧАТОК»

ZIK
07.00, 09.00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
програма «Йдемо разом»
08.00 HARD з Влащенко 09.10
Перші про головне. Коментарі
10.00, 22.30 Перша передача
10.30 Громадська прокуратура
11.00 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко 12.00, 03.25
Художній фільм 13.35 Ток-шоу
«Злий дім» 15.10 Хард-токшоу «DROZDOV» 16.10, 17.10
Політичне ток-шоу «Народ
проти!» 17.00, 19.00 Перші
про головне. Вечір. Новини
18.45 Місто 19.15 VOX POPULI
20.00 Докаz 21.00 Перші про
головне. Деталі 22.00 Стежками
війни 23.00, 03.00 Гараж 23.30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 06.00 Євромакс 06.30
Завтра вже сьогодні

2+2

06:00 UFC FIGHT NIGHT.
06:59 М/с «Том і Джеррі шоу»
«КОРЕЙСЬКИЙ ЗОМБІ»
08:20 М/ф «Тарзан та Джейн»
ЧАН СОН ЮН ПРОТИ
10:00 М/ф «Іван Княженко і Сірий
«МЕКСИКАНСЬКОЇ
вовк»
ПАНТЕРИ» ЯЇРА
11:50 М/ф «Іван Княженко і Сірий
РОДРІГЕСА
вовк 2»
08:00 Мультфільми
13:10 Х/ф «ЗНАМЕННЯ»
10:00 «Помста природи»
15:30 Х/ф «ДОКТОР
11:10 «Загублений світ»
СТРЕНДЖ»
12:10 «Шалені перегони»
18:00 Х/ф «МЕСНИКИ»
13:10 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
21:00 Х/ф «МЕСНИКИ: ЕРА
НАЙКРАЩИХ-3»
АЛЬТРОНА»
15:00 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД
23:55 Х/ф «БЕЗ СНУ»
НАЙКРАЩИХ-4»
16:50 15 тур ЧУ з футболу
МЕГА
«Динамо» -»Маріуполь»
06.00 Бандитська Одеса 06.50
19:00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦЬ»
Брама часу 07.40 Їжа богів
21:00 Х/ф «ВЕСЕЛІ КАНІКУЛИ»
08.35, 18.20 У пошуках істини
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
10.40 Шпигунство та змови
12.30, 21.00 Америка в кольорі
ZIK
14.30 Дикий Індокитай 16.35
07.00 Перші про головне.
Річкові монстри 00.00 Скептик
Ранок. Дайджест 07.15 Дитяча
04.30 Містична Україна
програма «Йдемо разом»
К-1
08.00 Перші другі 09.00 Перші
про головне. Деталі 10.00,
06:30 «TOP SHOP»
22.30 Перша передача 10.30
07:40 М/с «Каспер»
Стежками війни 11.00 Докаz
08:10 «Ух ти show»
12.00, 03.45 Художній фільм
09:00 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13.40 Політичне ток-шоу «Народ
12:40, 18:10 Т/с «Мисливці за
проти!» 16.05, 17.10 Прямим
реліквіями»
текстом з Остапом Дроздовим
14:35, 21:00 «Орел і Решка.
17.00, 19.00, 21.00 Перші
Навколо світу»
про головне. Вечір. Новини
22:00 «Орел і Решка. Рай та
17.30, 23.30 Історична правда
пекло»

03.40 Художній фільм 06.15 Shift 16:05 Динамо (К) - Ренн. Ліга
06.30 Європа у фокусі
Європи УЄФА
17:55, 18:55, 21:40 «Шлях до
ТЕТ
Баку»
18:25 Чемпіонат Італії.
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «КОРОЛЬ ПОВІТРЯ:
Передмова до туру.
СЬОМА ПОДАЧА»
Прем’єра
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
19:50 Ворскла - Карабах. Ліга
12.00 Мольфар
Європи УЄФА
13.00, 20.00 Одного разу під
22:50 Наполі - ПСЖ. Ліга
Полтавою
чемпіонів УЄФА
14.00 Зірконавти
15.00 Віталька
UA: РІВНЕ
16.20 Х/ф «ПРОГУЛЯНКИ З
07.00 Гімн. Ранкове шоу»Добрий
ДИНОЗАВРАМИ»
ранок» 07.30, 08.00, 08.30,
18.00 Чотири весілля
13.30, 17.00, 19.00, 20.40 Новини
21.00 М/ф «Шрек»
09.00 Д/С «Дешевий відпочинок»
22.45 ЛавЛавCar 3
09.30 Д/Ф «Смаки культур»
23.45 Х/ф «ВІРУС КОХАННЯ»
13.40, 19.25 Тема дня 14.10
«Українська читанка» 14.15 Т/Ф
ФУТБОЛ-1
«Гайдамацьким шляхом» 14.45
06:00 Ман Сіті - Шахтар. Ліга
Лайфхак українською 15.00
чемпіонів УЄФА
Д/С «Неповторна природа»
07:45 Фенербахче - Андерлехт. 15.35 Д/С «Таємниці підводного
Ліга Європи УЄФА
світу» 16.00 Д/Ф «Орегонський
09:30 «Моя гра» Р. Яремчук
путівник» 17.10 Програма
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
розслідувань «Схеми». Корупція
NEWS
в деталях 17.40 Лекції. 100
10:25 Бетіс - Мілан. Ліга Європи років літератури 18.00 Х/ф «ЗА
УЄФА
СЛУЖБОВИМ ОБОВ’ЯЗКОМ»
12:10 Огляд середи. Ліга
19.50 Виборчий округ 20.20 Д/С
чемпіонів УЄФА
«Акулячий маг»
13:00 Генк - Бешикташ. Ліга
ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
Європи УЄФА
14:45 Огляд матчів. Ліга Європи
НОВА ВОЛИНЬ
УЄФА. Прем’єра
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Принцеса
Лілліфі та маленький
єдиноріг»
13.00 Х/ф «КАЗКОВА КРАЇНА
ДОСТАТКУ»
14.15 Чотири весілля
17.15 М/ф «Норм та Незламні»
19.00 Зірконавти
21.00 Одного разу
під Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 ЛавЛавCar 3

ФУТБОЛ-1
06:00 Бетіс - Мілан. Ліга Європи
УЄФА
07:45 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
08:15 Ювентус - МЮ. Ліга
чемпіонів УЄФА
10:00, 22:15 Футбол NEWS
10:25 Динамо (К) - Ренн. Ліга
Європи УЄФА
12:10 Ман Сіті - Шахтар. Ліга
чемпіонів УЄФА
13:55 Чемпіонат Англії.
Передмова до туру
14:25 LIVE. Кардіфф - Брайтон.
Чемпіонат Англії
15:15, 16:45 Футбол Tables
16:25 LIVE. Торіно - Парма.
Чемпіонат Італії

з Вахтангом Кіпіані 18.05 FACE
2 FACE з Тетяною Даниленко
19.15 HARD з Влащенко 20.10,
21.10 Гра Z вогнем 22.00 Вижити
в Україні 23.00, 02.45 Гараж

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.25 М/ф «Жовтодзьоб»
13.05 Х/ф «БІЛОСНІЖКА»
14.15 Чотири весілля
17.15 М/ф «Шрек»
19.00 Зірконавти
21.00 Одного разу
під Полтавою
22.00 Танька і Володька
23.00 ЛавЛавCar 3

ФУТБОЛ-1
06:00 Ворскла - Карабах. Ліга
Європи УЄФА
07:45, 17:55 Світ Прем’єр-Ліги
08:15 Арсенал-Київ Олександрія. Чемпіонат
України
10:00, 15:40, 20:15 Футбол
NEWS
10:25 «Моя гра» І. Пластун.
Прем’єра
10:55 Кристал Пелес Тоттенгем. Чемпіонат
Англії
12:40 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА
13:25 LIVE. Аталанта - Інтер.
Чемпіонат Італії

«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини
09:00 Дешевий відпочинок
09:33 Д/с «Смаки культур» 13:40
«Тема дня». Сурдопереклад
14:09 «Українська читанка»
14:17 Радіодень «Модуль знань»
15:00 Д/с «Неповторна природа»
15:26 Д/с «Таємниці підводного
світу» 16:00 Орегонський
путівник 16:29 Мистецький пульс
Америки 17:10 «Схеми. Корупція
в деталях» 17:36 «Протилежний
погляд. Live». («Прямий» ефір)
18:31 100 років літератури 19:20
«Тема дня». («Прямий» ефір)
19:46 Д/с «Акулячий маг» 20:40
Новини. Сурдопереклад

ЕСПРЕСО
01.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 03.00, 05.30,
15.30, 22.30 «Ваша Воля» 03.30,
23.00 «Поліцейська хвиля»
04.00, 08.05 «Княжицький»
05.00 «Вартові Еспресо» 08.00
«Твій ID-документ» 09.00 «Студія
Захід» з Антоном Борковським
09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Новини 10.05, 15.15 «Погода» з
Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
17.10, 18.15 Коментар 21.00
Авторська програма «Ч/Б шоу»
22.00 «#Скандали_тижня» 23.30
«Шустрова Live»

17:55 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА
18:50 Світ Прем’єр-Ліги
19:20 LIVE. Кристал Пелес Тоттенгем. Чемпіонат
Англії
21:25 LIVE. Дженоа - Наполі.
Чемпіонат Італії
23:25 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА

15:10 «Радіодень. Книжкова
лавка» 16:04 NeoСцена з
Олегом Вергелісом 16:35
Вистава «Чекаючи на Годо»
18:05 Д/ф «Сильна доля» 19:00
Новини. Сурдопереклад 19:44
Двоколісні хроніки 19:59 Фольк
- musik

14:15, 16:45 Футбол Tables
15:25 Топ-матч
15:55 LIVE. Рома - Сампдорія.
Чемпіонат Італії
18:25 Журнал Ліги чемпіонів
18:55 «Моя гра» І. Пластун
19:25 LIVE. Ворскла - Шахтар.
Чемпіонат України
21:20 «Великий футбол»
23:00 Ліверпуль - Фулгем.
Чемпіонат Англії

«Тема дня».Сурдопереклад
14:10 «Розсекречена історія»
15:10 «Букоголики» 15:36 Д/ф
«Відкривай Україну» 16:02 Д/ф
«Чудова гра» 16:31 «Хто в домі
хазяїн?» 17:02 Фольк - musik
18:02 Двоколісні хроніки 18:32
Спільно 19:00 «Протилежний
погляд. Live» 19:52 «Візитівки
Карпат» 20:00 Д/ф «Земні
катаклізми»

ЕСПРЕСО

00.00 «Великий ефір Василя
Зими» 02.00, 07.00 «ПолітКлуб
UA: РІВНЕ
Віталія Портнікова» 03.30,
07.00 М/С «Принцеса Сісі»
05.30 «Ваша Воля» 04.00, 11.05
08.00 Ранкове шоу «Добрий
«Авторська програма «Ч/Б шоу»
ранок» 09.35 Кулінарно05.00, 21.30 «Шустрова Live»
літературне шоу «Енеїда» 13.30 06.00, 13.30 «Вартові Еспресо»
«Українська читанка» 13.40
06.30, 16.30 «#Скандали_
Тема дня 14.10 Програма
тижня» 08.30 «Поліцейська
«Розсекречена історія» 15.10
хвиля» 09.00 «Культ: Експрес»
Виборчий округ 15.35 Лекції.
з Марією Бурмакою 09.30
Жіночі імена 15.45 Лайфхак
«Подорожуй вдома» 10.00,
українською 16.05 Неосцена
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
з Олегом Вергелісом 16.35
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Вистава 18.05 Д/Ф «Сильна
Новини 10.05 «PRO здоров’я»
з Іриною Коваль 12.10, 14.05,
доля» 19.00 Новини 19.15
Суботня тема 19.45 Двоколісні 15.10, 17.05, 18.10 Коментар
13.05, 21.00 «Міжнародний
хроніки 20.00 Фолькмюзик
огляд» з Юрієм Фізером 14.30
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, «Успішні в Україні» 15.30
НОВА ВОЛИНЬ «Суботнє інтерв’ю» з Радіо Воля
19.05 «Суботній політклуб»
07:00 М/с «Принцеса Сісі» 08:00 20.00 «Політичний Маринад»
«Ранок «Нової Волині» 09:34
22.00 «Студія Захід» з Антоном
«Енеїда» 13:30 «Українська
Борковським 23.00 Авторська
читанка» 13:40, 19:13 «Тема дня» програма «Ч/Б шоу»

UA: РІВНЕ
07.00 М/С «Принцеса Сісі»
08.00 Дитяча програма
«Додолики» 08.30 Ранкове
шоу «Добрий ранок». Дайджест
09.35 Кулінарно-літературне
шоу «Енеїда» 13.30 «Українська
читанка» 13.40 Суботня
тема 14.10, 19.00 Програма
«Розсекречена історія» 15.10
«Букоголіки» 15.35 Т/ф
«Відкривай Україну» 16.00 Д/ф
«Чудова гра» 16.30 Хто в домі
хазяїн 17.00 Фолькмюзик 18.00
Двоколісні хроніки 18.30 «Своя
земля» 19.50 Візитівки Карпат
20.00 Д/ф «Земні катаклізми»

ЕСПРЕСО

00.00, 03.00, 08.30, 20.00
«Політичний Маринад» 01.00,
23.30 «Поліцейська хвиля»
01.30, 16.30 «Шустрова Live»
02.00 Авторська програма
«Ч/Б шоу» 04.00 «ПолітКлуб
Віталія Портнікова» 05.30,
23.00 «Вартові Еспресо» 06.00
«Суботнє інтерв’ю» з Радіо
Воля 06.30, 11.05 «Суботній
політклуб» 07.30 «PRO
здоров’я» з Іриною Коваль 09.30
«Подорожуй вдома» 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Новини 10.10, 22.00
«Княжицький» 12.10, 14.05,
ВОЛИНСЬКЕ ТБ, 15.10, 16.05, 17.05 Коментар
«Студія Захід» з Антоном
НОВА ВОЛИНЬ 13.05
Борковським 14.30 «Успішні в
07:00 М/с «Принцеса Сісі» 08:00 Україні» 15.30 «Міжнародний
Додолики 08:30 «Ранок «Нової
огляд» з Юрієм Фізером 17.30
Волині» 09:34 «Енеїда» 13:30
«Нові лідери» 21.00 «Світ на
«Українська читанка» 13:40
цьому тижні»
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Знаменитий хірург Ростислав Валіхновський
повертає красу і здоров’я своїй землячці
Фото з «Фейсбук»-сторінки Вікторії МАЗУРОК.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«РАДИЙ, ЩО ВІКТОРІЯ
ЗАМІЖ ВИЙШЛА»

У серпні 2015 року в нашій
газеті було опубліковано розповідь про молоду виховательку дитсадка, яка страждала від
великої пухлини на щоці. До редакції Вікторію Зінкевич привів
відчай. «Збирала гроші на нову
операцію, а їх украли…», — журилася тоді дівчина, ховаючи
сльози.
Гемангіома на личку юної
дівчини не тільки псувала її вроду, вона агресивно розросталася, загрожуючи нормальній
діяльності життєво важливих
органів. За свої 24 роки Віта перенесла понад півтора десятка
хірургічних втручань в «Охматдиті» та інших столичних лікувальних закладах, але пухлина
щоразу відновлювалася, укорінюючись усе глибше. Склерозуюча терапія судин, яку
проводили в обласній клінічній
лікарні, давала нетривалий
ефект: за якийсь час щока знову розпухала, як на дріжджах.
Дівчина мріяла поїхати
на лікування до Ростислава
Валіхновського, брала участь
у кастингах телепроектів, у яких
відомий пластичний хірург повертає красу людям із вадами
зовнішності. Та молодій волинянці потрапити на них не вдавалося. І грошей на дороговартісні операції у неї не було:
декілька років заощаджувала,
збирала зарплату на картковому рахунку, але 13 тисяч гривень із нього вкрали телефонні шахраї. До того ж Віта була
з малозабезпеченої родини,
напівсирота. Її мама трагічно
загинула, коли донечці ледь
виповнилося 4 роки. Тато став
топити горе у чарці, тож його
позбавили батьківських прав.
Виховували осиротілих дітей
до повноліття старенька бабуся
та тітки.
— Так хочеться бути здоровою, щоб не боятися дивитися
в люстерко, щоб одягнути фату
й почуватися щасливою, — поділилася найзаповітнішим бажанням наша гостя.
Ми оголосили збір коштів
на лікування Вікторії Зінкевич,
сподіваючись на допомогу
небайдужих до чужого горя
людей. Та Господь проявив
милосердя до дівчини. Через
декілька днів після публікації
до редакції завітав, поспішаючи
до Турійська у гості до батьків,

Ростислав Валіхновський. Коли
брала в нього інтерв’ю, розповіла про біду Вікторії. І хірург
перейнявся її долею, запросив
молоду волинянку у свою клініку на безоплатне лікування.
— Тут такі чудові умови,
прекрасний персонал, — захоплювалась Віта, перебуваючи
в стаціонарі клініки.
— Дякувати Богу, операція пройшла успішно, усе, що
можна було зробити в межах протоколу, — зроблено.
На жаль, гемангіома вросла
дуже глибоко в корінь язика
і вдаватися до радикальних
дій — великий ризик, — зателефонував наприкінці грудня
2015 року до редакції знаменитий хірург.

на щоці
« Гемангіома
стала менш
помітною, але
Віта мріє повністю
позбутися пухлини
й не втрачає
на це надії.

»

У червні 2016–го пан Ростислав провів дівчині ще одну
операцію. На перших порах ми
часто спілкувалися з Вікторією
по телефону, а потім зв’язок
обірвався. Нагадав нам про героїню колишньої публікації сам
Ростислав Любомирович, коли
минулих вихідних приїжджав
до рідного Турійська.
— Чому пацієнтка Зінкевич
не дає про себе знати? Тільки
завдяки «Фейсбуку» дещо довідався про неї. Радий, що наша
Вікторія заміж вийшла, — почула у трубці знайомий приємний
голос.
«НАРОДИВСЯ СИНОЧОК,
ПРО СЕБЕ БУЛО НІКОЛИ
ДУМАТИ»

Ми розшукали молоду жінку.
Зараз вона у відпустці по догляду за дитиною. Маленькому
Артемчику скоро буде рочок.
Із любов’ю і вдячністю розповідала Вікторія про свого чоловіка, про його маму, яка прийняла
невістку як доньку. Згадувала,
як ще у статусі нареченого Володя їздив із нею до Києва у клініку доктора Валіхновського,
як підтримував після операцій.
Гемангіома на щоці нашої співрозмовниці стала менш помітною, але Віта мріє повністю
позбутися пухлини й не втрачає
на це надії.
— Живемо зараз у Хорлупах разом із батьком та моєю

Газета виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»
ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

www.volyn.com.ua
Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

Усі свої радощі й біди тепер Вікторія Мазурок (Зінкевич) ділить
із чоловіком Володимиром.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ І ВИДАВЦЯ:
43025, Луцьк, просп. Волі, 13
volyn.nova@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com

E+mail

Заснована 27 вересня 1939 року.*

Редакція залишає за собою право на літературне редагування надісланих матеріалів без узгодження
з автором. Рукописи не повертаються й не рецензуються. Редакція може не поділяти думку авторів.
Передрук або відтворення у будь+якій формі матеріалів, розміщених у газеті «Волинь+нова» чи на її
інтернет+сторінці, без письмової згоди видання заборонено. Публікації під рубриками «Офіційно»,
«Політика», «Точка зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа», а
також із позначкою –*– друкуються на правах реклами. За зміст рекламних матеріалів та листів, надісланих читачами, газета відповідальності не несе.
Редакція залишає за собою право відмовити в розміщенні рекламної статті, якщо її зміст суперечить
законодавству України, нормам моралі
або може завдати шкоди виданню.

Фото glavcom.ua.

Закінчення. Початок на с.1

«Ми вболіваємо за долю кожного пацієнта», – каже відомий хірург.

сестрою, у якої троє дітей. Артемчик рано почав ходити, дуже
непосидючий хлопчик. Як народився синочок, про себе було
ніколи думати, — зізнається
Віта. — Але я дуже вдячна, що
Ростислав Любомирович не забув про мене.
Це й справді найпереконливіше свідчення людяності
доктора Валіхновського, в
котрого кожна хвилина розписана наперед, який вирішує
щодня сотні різних питань
і при цьому оперує, проводить широку громадську,
просвітницьку роботу. Торік
колектив клініки справив новосілля. Міжнародні рейтинги підтверджують, що лікувальний заклад Valikhnovski
Surgery Institute відповідає
найвищим світовим стандар-

там. Серед напрямків діяльності тепер не тільки пластична, реконструктивна хірургія,
а й загальна, невідкладна,
онкологічна, ендокринна. Тут
оперують дорослих і дітей,
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є сучасна реанімація, транспортне забезпечення. Активно розвиваються оперативна
урологія та гінекологія, хірургія травми та ожиріння… І найскладніші, найважчі випадки Ростислав Валіхновський
бере на себе.
— Я знаю, наскільки завантажений син роботою, тому,
буваючи у Києві, намагаюсь
не відволікати його від справ.
Але Ростислав настільки організований, що знаходить час для
всіх. Іноді, аби я не їхав поїздом,
сам сідає за кермо автомобіля
і везе мене додому. Маму свою
шанує і любить. І про дружину й
донечку дуже піклується, і про
колектив, і про своїх пацієнтів.
На благодійній основі оперував
багатьох учасників АТО, зокрема й волинян. І Ростислав завжди цікавиться, як справи в тих,
кого він лікував, — каже Любомир Дмитрович Валіхновський,
глава відомої в Україні династії
хірургів.
У «Фейсбуці» невтомний
Ростислав Валіхновський веде
своєрідний щоденник. Ось кілька уривків із його записів: «Сьогодні мав честь бути медичним
експертом на 5–му Міжнародному форумі власників та керівників приватних клінік». «Зранку в студії «Сніданок з 1+1»
говорили про найпопулярніші
та незвичні операції в сфері
пластичної хірургії». «Прямий
ефір з операційної. Оперуємо
Яневича Михайла в рамках проекту «Говорить Україна». Пацієнт отримав електротравму, яка
залишила значні опіки на його
тілі та обличчі». «Сьогодні
Valikhnovski Surgery Institute відзвітував телеканалу Discovery.
Минуло 3 місяці після операції
Ігоря Жданського. Стан після
видалення гігантської пухлини
шиї та спини. Незабаром результати роботи українських
хірургів побачать більш ніж
у 100 країнах світу! Славимо
українську медицину та Україну!»
Читаючи такі щоденні «звіти» Ростислава Любомировича, Вікторія вірить, що і їй
з допомогою визнаного лікаря
вдасться забути про гемангіому
на обличчі. А все інше для щастя
у молодої мами і коханої дружини вже є. n
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